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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DE JULHO DE 2016

Aos quatro dias do mês de julho do ano dois mil e dezesseis, às treze horas e quatorze minutos,
iniciou-se, na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal,  a  Sexcentésima  Quinquagésima  Terceira  Sessão  Ordinária  de  Revisão,  convocada  e
presidida pela  Coordenadora  Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.  Compareceram à sessão a
Coordenadora, os Titulares, Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho, bem como os Suplentes, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, Dr. Franklin Rodrigues
da Costa e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.  Na ocasião o colegiado julgou os
seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-RJ-0504844-39.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 4481/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de uso de documento falso (CP, art.  297 c/c 304),  praticado
perante  Junta  Comercial.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  A inserção  de  dados  ou
apresentação  de  documentos  falsos  perante  a  Junta  Comercial  sob  a  supervisão  do
Departamento  Nacional  do  Registro  do  Comércio  (DNRC)  não  justifica,  por  si  só,  o
reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No
caso,  a  União não foi  ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e  específicos.  Competência  da
Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 130516. Rel. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
de 05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

002. Processo: DPF/ROO-00107/2014-INQ Voto: 4479/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE RONDONÓPOLIS

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de descaminho (CP, art. 334). Investigada abordada na posse de várias
mercadorias de origem estrangeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos



 Ata da 653ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                          PGR-00215060/2016

ocorridos em 16/02/2007. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV).
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

003. Processo: JFA/TO-0001279-29.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 4490/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de fraude na obtenção de financiamento em instituição financeira
(art.  19,  da  Lei  nº  7.492/1986).  Concessão  de  patrocínio  originado  das  linhas  de  crédito  do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  PRONAF, no ano de 2005. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram
confirmados.  A notícia  inicial  dava  conta  da  realização  de  operação  de  crédito  vinculada  ao
noticiante, sem o conhecimento deste, que, posteriormente, retificou suas declarações. Noticiou,
então, que a linha de crédito de fato teria sido por ele requerida, mas que não se lembrava, o que
se justifica pelo decurso do tempo. As declarações guardam sintonia com as informações obtidas
com  o  resultado  da  quebra  de  sigilo  bancário  da  conta  em  que  liberado  o  financiamento.
Existência de lapso temporal de, aproximadamente, um ano e quatro meses entre a proposta de
obtenção de crédito e a efetiva disponibilização de crédito ao titular. A demora aludida, aliada ao
fato de ter o dinheiro objeto de investigação, permanecido intocável por 7 anos, quando, apenas
no ano de 2014, o noticiante veio a descobrir a existência do crédito, dão conta da ocorrência de,
no máximo, uma falha de comunicação entre o Banco do Brasil e seu cliente, mas não indica a
existência de um ilícito penal na espécie. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

004. Processo: JF/CE-0010603-81.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 4516/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Conduta atribuída a homônimos, os
quais conheciam um ao outro e, provavelmente, se utilizaram desse fato para locupletamento e
obtenção de lucro em detrimento da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). 1) Óbito de um dos investigados. Extinção da punibilidade conforme estabelece
o art. 107, I, do Código Penal. 2) Fatos ocorridos no ano de 2009. Prescrição do crime em 12
(doze) anos, nos termos do art.  109, III,  do Código Penal.  Ocorre que o segundo investigado
nasceu em 25/09/1940, possuindo atualmente idade superior a 70 (setenta) anos, razão pela qual
o prazo prescricional é reduzido de metade (CP, art. 115). Reconhecida a prescrição da pretensão
punitiva do Estado. Extinta a punibilidade (art. 109, IV, c/c art. 115 do CP). 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

005. Processo: JF/CE-2009.81.00.013590-1-INQ Voto: 4526/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de descaminho (CP, art. 334, § 1º, d). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Venda de mercadorias desprovidas da documentação comprobatória de
importação regular. Fato ocorrido em 29/01/2007. Pena máxima cominada de 4 (quatro) anos de
reclusão. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

006. Processo: JF/PR/PAT-5002384-
84.2015.4.04.7012-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4427/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art.
28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC 75/93.  Conforme a  Orientação  nº  25/2016 da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se
adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram apreendidos apenas 30
(trinta)  maços de cigarros de origem estrangeira,  o que, excepcionalmente,  impõe reconhecer
como insignificante a conduta investigada. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

007. Processo: JF/PR/TOL-5003074-
04.2015.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4422/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de uso de atestado falso, previsto no artigo 301, § 1º, do Código Penal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Aluna de universidade federal que apresentou
atestado  odontológico falso,  apenas para  instruir  pedido de realização  de  prova em segunda
chamada. A professora percebeu que a letra do requerimento era muito semelhante à do atestado,
motivo pelo qual entrou em contato com a dentista que afirmou não ter atendido a aluna, o que
demonstrou  a  falsidade  do  documento,  posteriormente  confessado  pela  acadêmica  que
demonstrou arrependimento. Instaurado Procedimento Disciplinar contra a acadêmica que acabou
sendo punida com suspensão de 3 (três) dias. Promoção de arquivamento: o uso de atestado
falso no caso acabou sendo suficientemente sancionado na esfera administrativa, pela própria
universidade, o que, à luz dos princípios da subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal,
não  se  revela  tutelável  por  esta  esfera  do  ordenamento  jurídico  pátrio.  Homologação  do
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

008. Processo: JFRJ/NTR-0007594-
88.2003.4.02.5102-INQ

Voto: 4385/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 1) Crime contra a ordem
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tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, inc. I). Ausência de crédito tributário definitivamente constituído.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. 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.  2)  Crime de falsificação de documento
particular (CP, art.  298) ou de falsidade ideológica (CP, art. 299). Pena máxima abstratamente
cominada de 5 (cinco) anos de reclusão. Prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme a regra
do artigo 109, III, do Código Penal, já efetivamente atingido. Extinção da punibilidade. 3) Fatos
ocorridos anteriores ao ano de 2003. 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). 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

009. Processo: JF/SP-0002880-65.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 4532/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art.
28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC 75/93.  Conforme a  Orientação  nº  25/2016 da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se
adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram apreendidos apenas 22
(vinte  e  dois)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,  o  que,  excepcionalmente,  impõe
reconhecer como insignificante a conduta investigada. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

010. Processo: 1.00.000.000318/2016-19 Voto: 4388/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006,
art. 33, caput), de emprego irregular de verbas municipais (CP, art. 315) e contra o patrimônio
cultural (Lei n° 9.605/98, art. 62). Notícia de tráfico e consumo de drogas em estabelecimento de
entidade religiosa, além de utilização indevida de verbas municipais por parte da responsável pela
referida entidade e possível deterioração do patrimônio cultural. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta quanto ao
possível tráfico de entorpecentes. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  do  STJ  (CC
144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe  02/03/2016).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual,  quanto ao crime da Lei n° 11.343/2006. Remessa dos autos à 5ª
CCR, para análise da matéria de sua atribuição.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual quanto ao crime da Lei n° 11.343/2006 e
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remessa dos autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para análise de matéria de
sua atribuição,  nos termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação Dr.  José  Adonis
Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

011. Processo: 1.14.000.001510/2016-29 Voto: 4551/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta fabricação e comercialização irregular de medicamento com desvio de
qualidade. CP, art. 273, § 1º, II, III e IV. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR).  Empresa sediada  no Estado  da Bahia.  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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Restou vencido Dr.  José Adonis Callou de
Araújo Sá. Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

012. Processo: 1.14.000.001625/2016-13 Voto: 4550/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Obtenção  em empréstimo  junto  à
instituição  financeira  privada  em  nome  de  terceiros.  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

013. Processo: 1.14.004.000359/2015-91 Voto: 4424/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  particular  encaminhada  à  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, comunicando a produção de feijão preto sem os requisitos sanitários e
sem o  selo  de  fiscalização.  Revisão  de declínio  de atribuições (Enunciado  n°  32 -  2ª  CCR).
Inexistência de indícios 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

014. Processo: 1.14.013.000052/2015-81 Voto: 4478/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Revisão de declínio de atribuições
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(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prefeito municipal que teria deixado de reter no pagamento dos
servidores públicos municipais o imposto sindical referente a 03/2013 e 03/2014. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

015. Processo: 1.17.000.000671/2016-93 Voto: 4450/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e de uso de
documento falso (CP, art. 304). Possíveis irregularidades em negócio jurídico envolvendo imóvel,
mediante  uso  de  procuração  supostamente  falsificada.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Os tabelionatos são serventias judiciais e estão imbricadas na
máquina estatal, mesmo quando os servidores têm remuneração pelos rendimentos do próprio
cartório e não dos cofres públicos (REsp 489.511/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 04.10.2004).
Falsidade  praticada  em  detrimento  de  órgãos  do  Poder  Judiciário  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

016. Processo: 1.20.000.000453/2016-63 Voto: 4553/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de calúnia (CP, art. 138). Representação particular em
que o noticiante alega que a genitora de sua filha estaria cometendo calúnia em seu desfavor, ao
acusá-lo de ter molestado a própria filha, a fim de impedir o direito de visita. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de indícios 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

017. Processo: 1.20.002.000045/2016-91 Voto: 4494/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  dos  crimes previstos  nos  arts.  171  ou  273,  ambos do  CP.
Comercialização de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, via internet. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade
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da conduta. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

018. Processo: 1.22.000.000825/2016-87 Voto: 4568/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art.  171). Comunicação de que
indivíduo, se identificando como colaborador do Ministério das Comunicações, solicitou depósitos
bancários a municípios para implementação de um programa de banda larga. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Crime que, se obtivesse êxito, ofenderia somente
patrimônio dos municípios.  O simples fato de o autor  ter ser  passado por  funcionário  público
federal não atrai a competência da Justiça Federal. Inexistência de indícios 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

019. Processo: 1.22.003.000392/2016-30 Voto: 4441/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Ligações clandestinas em rede de água e esgoto no
local denominado Fazenda do Glória, imóvel pertencente à Universidade Federal de Uberlândia
UFU. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). O Departamento Municipal
de Água e Esgoto (DMAE) elucidou que a conduta é difícil  de ser coibida uma vez que, não
raramente, tal ato ilícito é praticado em forma de ligações subterrâneas com certa profundidade, o
que dificulta a descoberta e o corte no fornecimento de água. O fato do imóvel invadido ser de
propriedade  da  UFU,  autarquia  federal,  não  atrai  a  competência  da  Justiça  Federal  para  a
persecução penal,  na  medida  em que a  vítima do  crime é  unicamente  a  entidade  municipal
(DMAE) responsável pelo fornecimento da água e esgoto, objeto material do furto. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

020. Processo: 1.22.006.000251/2015-14 Voto: 4371/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, III). Representação
particular  comunicando  que  pessoas  estariam  destruindo  casas  que  foram  construídas  com
recursos públicos, em determinada fazenda. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -
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2ª CCR). Inexistência de indícios 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

021. Processo: 1.23.000.000309/2016-15 Voto: 4502/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crimes contra as relações de consumo (Lei n° 8.137/90, art.
7°, IX) e outros. Apreensão de carreta com carga de queijo em condições precárias de higiene,
sem documentação  pertinente  e  identificação  do  produto.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de indícios 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

022. Processo: 1.25.000.000558/2016-36 Voto: 4454/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos no art. 66 da Lei n° 8.078/90 ou no art. 273
do  CP.  Divulgação  de  diversos  produtos  não  registrados  em  sítio  eletrônico,  atribuindo-lhes
propriedades terapêuticas características de medicamentos. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de indícios 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

023. Processo: 1.25.000.001499/2016-13 Voto: 4816/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  1)  Tentativa de estelionato contra  o INSS (CP,  art.  171,  §3°,  c/c  art.  14,  II).
Investigada  que,  visando obter  benefício  assistencial  de  prestação  continuada,  teria  prestado
informações inverídicas durante entrevista/perícia de verificação de situação social, consistentes
na identificação dos membros do grupo familiar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Requisição de instauração de inquérito policial para apuração do possível crime do art. 171,
§3°, do CP (Ofício n° 3957/2016). Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do
arquivamento. 2) Suposto crime contra o estado de filiação (CP, art. 242). Informações de que
avós maternos teriam registrado a neta como se sua filha fosse (adoção à brasileira). Revisão de
declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). 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  Dr.  José  Adonis  Callou  de  Araújo  Sá  e  Dr.  Juliano
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Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

024. Processo: 1.25.008.000226/2016-81 Voto: 4515/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Comunicação de que,
após acidente que envolveu vários veículos e que resultou no derramamento da carga de milho de
uma  carreta,  o  investigado  se  identificou  falsamente  como  credenciado  da  seguradora
responsável pela carga e, logo em seguida, vendeu os grãos para uma empresa. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de indícios 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

025. Processo: 1.25.016.000014/2016-03 Voto: 4448/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), praticado em contrato social
apresentado  perante  Junta  Comercial.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  A inserção  de
dados ou apresentação de documentos falsos perante a Junta Comercial sob a supervisão do
Departamento  Nacional  do  Registro  do  Comércio  (DNRC)  não  justifica,  por  si  só,  o
reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No
caso,  a  União não foi  ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e  específicos.  Competência  da
Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 130516. Rel. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de
05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

026. Processo: 1.27.000.001042/2016-34 Voto: 4500/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). 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. Prejuízo 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 Dr.  José
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Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

027. Processo: 1.29.012.000113/2016-78 Voto: 4445/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Obtenção no sítio eletrônico do DETRAN
ou do DNIT dos dados dos veículos com infrações a vencer ou ainda em prazo de recurso e
enviar falsos boletos para proprietários pagarem a multa. Tentativa de recebimento de vantagem
indevida dos proprietários dos veículos multados, que seriam enganados e acabariam pagando
tais  valores  ao  criminoso,  ao  invés  de  pagar  ao  estado-membro  ou  à  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

028. Processo: 1.30.005.000020/2016-11 Voto: 4362/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
Representação sigilosa comunicando suposta venda de drogas em comunidades e em bairros no
Estado do Rio de Janeiro, além de outras práticas criminosas. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente  do  STJ  (CC  144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe  02/03/2016).
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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

029. Processo: 1.30.019.000033/2015-51 Voto: 4458/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Alegação de que valores referentes às contribuições previdenciárias de servidores municipais
deixaram de  ser  repassados ao  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Públicos  Municipais.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Os  valores  supostamente  apropriados  indevidamente
pertenciam  a  Regime  Próprio  de  Previdência  Municipal,  ou  seja,  a  órgão  integrante  da
Administração Pública do Município. Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da
União ou de qualquer de suas entidades autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos
que justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Precedente da 2ª CCR (Procedimento
nº 1.30.004.000151/2014-47, julgado na Sessão nº 614, de 11/02/2015, unânime). Homologação
do declínio de atribuição 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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030. Processo: 1.31.000.000486/2016-20 Voto: 4496/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de ameaça (CP, art. 147) ou de esbulho possessório (CP, art.
161,  §1°,  II).  Manifestação ofertada na Sala  de Atendimento ao Cidadão,  relatando casos de
invasão a lotes em área rural e de ameaças, tendo ocorrido inclusive o homicídio de duas pessoas
na região em conflito. 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.
Inexistência  de  afronta  direta  a  bens,  serviços  ou interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Ausência 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

031. Processo: 1.33.000.000755/2016-83 Voto: 4505/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3°).
Comunicação de que aposentado por invalidez (por  problemas psiquiátricos)  pratica triatlon e
estuda educação física. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Informações de que o noticiado foi
aposentado como funcionário municipal por invalidez com proventos proporcionais. Ajuizou ação
para  obter  provimentos  integrais,  tendo  sido  julgada  improcedente,  uma  vez  que  restou
comprovado o problema psiquiátrico, mas não em magnitude para ser reconhecido como doença
grave. Aposentadoria que não se deu pelo Regime Geral de Previdência, mas por Regime Próprio
de Previdência Municipal,  ou seja,  a órgão integrante da Administração Pública do Município.
Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de suas
entidades autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos que justifiquem a atribuição do
Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

032. Processo: 1.34.008.000694/2015-66 Voto: 4389/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  particular  encaminhada  à  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, comunicando a produção e comercialização de produto achocolatado
em  pó,  sem  os  requisitos  sanitários  e  sem  o  selo  de  fiscalização.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de indícios 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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033. Processo: 1.34.021.000010/2016-39 Voto: 4432/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representante  relata  diversos  fatos  eventualmente  criminosos,  como,  por
exemplo, que foi perseguido por veículos, teve sua residência vigiada por desconhecidos, que
teria recebido em seu local  de trabalho bombons cuja ingestão quase lhe causaram a morte,
dentre outros. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de
indícios 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

034. Processo: 1.34.033.000082/2016-47 Voto: 4487/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de ameaça (CP, art. 147). Funcionários de instituição de
custódia que presta atendimento socioeducativo a jovens relatam que estão sofrendo ameaças
por parte de outros funcionários da mesma instituição, bem como de sua direção, como forma de
retaliação em decorrência de os noticiantes terem denunciado possíveis maus-tratos aos infantes
custodiados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Instituição vinculada
à Secretaria  de Estado da Justiça  e  da Defesa  da  Cidadania  de  São Paulo.  Inexistência  de
indícios 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Declínio)

035. Processo: 1.00.000.003246/2016-53 Voto: 4575/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de redução à condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relatório de inspeção realizada pelo Grupo
Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Não constatação, no curso
da fiscalização, de qualquer situação que pudesse caracterizar hipótese de trabalho análogo ao
de escravo. Ausência de elementos mínimos para se definir a repercussão penal sobre os fatos.
Verifica-se,  por  ora,  a  ocorrência  de  irregularidades  trabalhistas,  de  modo  que  eventuais
demandas coletivas que decorram dos fatos descritos são de atribuição do Ministério Público do
Trabalho.  Caso,  eventualmente,  o  MPT apure  indícios  da  prática  de  algum ilícito  criminal,  o
Ministério Público Federal será comunicado para a tomada das medidas cabíveis. Homologação
do arquivamento e remessa de cópias ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84-II,
da LC nº 75/93.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.
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Homologação de Arquivamento

036. Processo: 1.22.000.001708/2016-31 Voto: 5099/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Voto vencedor. Notícia de Fato. Supostos crimes de frustração de direitos trabalhistas (CP, art.
203)  e  contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90).  Representante não  identificado que  relata
atraso no pagamento de Fundo de Garantia  do Tempo de Serviço ¿ FGTS e de salários de
funcionários,  além  de  suspensão  de  plano  de  saúde  e  de  férias  marcadas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 1) A ausência de depósito dos valores referentes ao FGTS
na conta vinculada do empregado não caracteriza crime, pois os valores não são descontados
dos empregados, mas suportados exclusivamente pelo empregador. Aplicação do Enunciado nº
58 da 2ª Câmara: O simples ato, por si só, de não depositar os valores referentes ao FGTS na
conta vinculada do empregado é conduta atípica na esfera penal. 2) Inexistência de fraude ou
violência necessária à caracterização do crime tipificado no art. 203 do CP. 3) Ausência de crédito
tributário  definitivamente  constituído  em  desfavor  do  contribuinte  investigado.  Aplicação  do
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 4) Ausência de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento, nos termos do voto proferido pela Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Restou
vencido o relator,  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação Dr. José
adonis Callou de Araújo Sá.

037. Processo: DPF/AGA/TO-00004/2015-INQ Voto: 4416/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de estelionato (CP, art.  171, § 3º).  Possível  fraude em declaração de
ajuste de imposto de renda, relativa ao ano-calendário 2007. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Informação da suposta vítima no sentido da falsidade da declaração feita em
seu nome. Inexistência de elementos suficientes da autoria 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

038. Processo: DPF/GVS/MG-00268/2013-INQ Voto: 4596/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de falsa anotação em CTPS (CP, art. 297, § 3º, II). Encaminhamento, pela
Justiça do Trabalho, de sentença que condenou a pessoa jurídica investigada pelo pagamento de
gueltas e comissão extra-folha. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação de
que a lesão ao bem jurídico tutelado já foi devidamente debelada por outras esferas de controle,
tendo sido o interesse patrimonial do reclamante satisfeito por meio da sentença trabalhista. Fatos
ocorridos até o mês de janeiro de 2009, em relação ao registro de funcionário de empresa de
porte nacional. Complexidade dos cargos e hierarquia dentro da empresa que tornou improvável a
determinação da autoria. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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039. Processo: DPF/PE-00364/2013-INQ Voto: 4499/2016 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime de moeda falsa (colocar  em circulação  CP,  art.  289,  § 1º).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) recebida
em  terminal  de  auto  atendimento  da  Caixa  Econômica  Federal.  Posterior  identificação  da
falsidade pelo noticiante (já falecido) ao tentar realizar um compra no comércio. Inexistência de
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  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). Necessidade de
comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do
Banco  Central  do  Brasil  (MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.
Homologação do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

040. Processo: DPF/RN-00871/2014-IP Voto: 4503/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de ameaça (CP, art.  147) ou desacato (CP, 331). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Investigado que sofreu acidente de motocicleta que o deixou
temporariamente incapacitado para o trabalho, tendo sido deferido, inicialmente, benefício auxílio-
acidente por 30 (trinta) dias. Ao retornar à agência do INSS a fim de se submeter a uma nova
perícia médica, proferiu a seguinte advertência à médica: Já vou logo avisar que, se for para a
senhora me dar só 30 dias, a gente vai ter que resolver de outra forma. Conquanto a literalidade
da frase  dirigida  pelo  investigado  à médica  denote  caráter  ameaçador,  não  há um substrato
probatório suficiente a ser sustentado em juízo de que este, quando a emitiu, estava realmente
imbuído desse animus. Posterior declaração do investigado no sentido de que reconhece que não
se expressou bem, talvez por nervosismo. Que jamais faria qualquer mal a quem quer que seja. O
estado  de  saúde  apresentado  pelo  investigado,  aliado  ao  curto  prazo  de  atestado  médico
concedido,  teriam  sido  fatores  determinantes  para  sua  exaltação.  Inequívoca  ausência  do
elemento subjetivo dos crimes de ameaça ou desacato.  Atipicidade. Precedentes do STJ: HC
305.141/PB, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/02/2015; Inq. 292/AC, Rel. Min. Felix
Fischer, Corte Especial, DJ 04/02/2002 p. 248. Homologação do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

041. Processo: DPF/ROO-00136/2013-IPL/PF Voto: 4408/2016 Origem: GABPRM2-PTKR - PAULO
TAEK KEUN RHEE

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representantes de empresa que teriam
simulado sua insolvência para evitar a execução de crédito trabalhista. Fato ocorrido no ano de
2008. Pena máxima cominada de 2 (dois) anos de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art.
107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).  Homologação  do
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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042. Processo: SR/DPF/MG-01860/2014-INQ Voto: 4418/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do delito tipificado no art. 299 do Código Penal, consistente
em suposta falsidade ideológica de contrato de experiência juntado nos autos de reclamação
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Evidente ausência do elemento
subjetivo do tipo penal (dolo) por parte da investigada ou do funcionário que elaborou o citado
documento. As diligências efetuadas demonstraram que a conduta praticada se tratou, em suma,
de mero esquecimento do departamento pessoal, referente à oposição da data de prorrogação, na
via do contrato de experiência que estava na posse da reclamante. Ausência de materialidade
delitiva.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

043. Processo: 1.00.000.003347/2016-24 Voto: 4476/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis
crimes de trabalho escravo (art. 149 do CP), de omissão de anotação em CTPS (CP, art. 297, §
4º) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). 1) Encontradas irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O
Grupo Especial  de Fiscalização Móvel  concluiu,  em seu relatório,  a ausência de trabalho em
condições  análogas  à  de  escravo.  Ausência  de  indícios  de  que  os  trabalhadores  fossem
submetidos a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva,  nem que laborassem em condições
degradantes ou que tivessem sua locomoção restringida em razão de dívida com o empregador.
Inexistência de fraude ou violência. 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; Resp 1323867, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 06/05/2013; EREsp
1154361/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 06/03/2014; HC 114.051/SP, Rel. Min.
Jorge Mussi,  5ª Turma, DJe 25/04/2011).  Em caso análogo, o Conselho Institucional do MPF,
reformando decisão proferida pela 2ª CCR, entendeu pela absorção do crime previsto no art. 297,
§ 4º, do Código Penal pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 3)
Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Lapso temporal que os 2
(dois) trabalhadores rurais permaneceram sem a assinatura da CTPS foi de apenas 1 (um) mês e
7  (sete)  dias.  Registros  efetuados  na  ocasião  da  fiscalização.  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: AgRg no REsp 1525154/PR,
Quinta Turma, DJe 21/09/2015; AgRg no REsp 1318828/SC, Sexta Turma, DJe 16/11/2015. 4)
Homologação do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

044. Processo: 1.00.000.006974/2016-17 Voto: 4470/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito Policial. Crime de descaminho (CP, art. 334, caput). Oferecida a denúncia em apartado
contra  o  condutor  do  veículo  e  seu  ajudante.  Arquivamento  em  relação  ao  proprietário  do
caminhão  considerando  não  ter  restado  provada  sua  participação  nos  delitos  investigados.
Discordância da Juíza Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV, da LC nº 75/93. Conforme noticiado pelo investigado, o motorista foi contratado para
levar o caminhão até São Paulo para regularização da transferência de propriedade. Diligências
realizadas que não lograram êxito em demonstrar que o proprietário do caminhão tinha ciência de
que seu veículo na ocasião era utilizado para o transporte de mercadorias importadas ilegalmente.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Impossibilidade  de  reconhecimento  da  responsabilidade
penal objetiva. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 995.925/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe 16/09/2011; HC 67.415/ES, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 28/09/2009; HC 46.654/AM, Rel.  Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 01/02/2006, p. 581;
REsp 259.504/RN, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 18/03/2002, p. 282. Arquivamento
que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia  de
novas provas (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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

045. Processo: 1.14.000.001179/2015-66 Voto: 4415/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  eleitoral  tipificado  no  art.  305  da  Lei  nº
4.737/65 (Código Eleitoral). Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no
seu funcionamento sob qualquer pretexto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Realizadas diligências. As movimentações objeto do relatório de inteligência financeira do COAF
ocorreram entre  01.01.2012 e 31.05.2013 (fls.  06/12),  período bastante  distinto  e  distante  do
período eleitoral em que o investigado realizou campanha política (2014). Considerando que o
investigado não foi candidato no pleito eleitoral de 2012, conclui-se que a movimentação atípica
informada  pelo  COAF não guarda  vínculo  com campanha  política,  afastando  a  cogitação  de
possível prática do tipo penal eleitoral. 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), sem prejuízo de eventual apuração de
crime comum de atribuição de ofício ministerial diverso. Homologação do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

046. Processo: 1.14.000.002395/2015-29 Voto: 4378/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 1) Suposta
prática de crime contra a ordem tributária (Lei  8.137/90).  Diligências junto  à Receita  Federal.
Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. 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. Homologação do arquivamento.  2)
Possível  crime de lavagem de capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Remessa de cópia  do Relatório  de
Inteligência Financeira  RIF a outro membro do MPF. Aplicação do Enunciado nº 25:  Não se
sujeita à revisão da 2ª Câmara o declínio de atribuição de um órgão para outro no âmbito do
próprio Ministério Público Federal. Nada a prover.
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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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

047. Processo: 1.15.000.002190/2015-14 Voto: 4469/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Suposto recebimento
do benefício assistencial bolsa-família pela investigada, enquanto ostentava vínculo trabalhista.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não comprovação de que o recebimento do
referido benefício era indevido. A investigada exercia trabalhos informais como doméstica, para
complementar  a  renda  para  sua  subsistência  e  de  sua  família.  Informações  apontam  que
pertencia a grupo familiar em situação de pobreza, tendo em vista que residia com quatro filhos
pequenos e recebia, em alguns meses, valores inferiores a um salário mínimo com sua atividade
laboral.  Não verificação da prática de crime. Homologação do arquivamento,  sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

048. Processo: 1.16.000.001654/2016-19 Voto: 4475/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

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
pessoa  jurídica  que  apresentou  Mapa  de  Controle  de  Movimentação  Mensal   MCMM
desatualizado ou com incorreções e não apresentar notas fiscais, quando solicitado. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações de que não ficou demonstrado nos autos
que a autuada tenha  auferido,  com a prática  infracional,  qualquer  vantagem que justifique  o
agravamento  da  penalidade  imposta.  Infração  de  natureza  administrativa  prevista  na  Lei  nº
9.847/99. Cominação de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Atipicidade da
conduta. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

049. Processo: 1.18.001.000091/2016-59 Voto: 4473/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

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
pessoa jurídica que deixou de enviar, no prazo legal, os dados relativos às suas movimentações
nos meses de janeiro a março de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99. Cominação de
multa  no  valor  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais).  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



 Ata da 653ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                          PGR-00215060/2016

050. Processo: 1.18.001.000142/2016-42 Voto: 4506/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Procedimento Administrativo de acompanhamento instaurado a partir de ofício da Polícia Federal,
comunicando a prisão em flagrante de suspeito da prática do crime previsto no art. 297 do CP (IPL
n° 0061 DPF/ANS/GO). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de que
os autos da comunicação de prisão em flagrante e do pedido de liberdade provisória envolvendo o
investigado já foram analisados pelo MPF. O Juízo Federal homologou a prisão em flagrante delito
e concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança e impondo medida cautelar
de  obrigação  de  comparecimento  mensal  em  Juízo.  Pagamento  da  fiança  e  soltura  do
investigado.  Resolução  adequada  da  situação  prisional.  Exaurimento  do  objeto  do  presente
Procedimento Administrativo 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

051. Processo: 1.20.000.000105/2016-96 Voto: 4546/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Desentendimento entre servidores de
entidade da administração pública federal,  em que uma das partes, após ser comunicada que
perderia sua gratificação de serviço extraordinário em razão de sua insubordinação, disse Se ficar
ruim para mim, vai ficar pior para você e entenda como quiser. Estou do seu lado até sair por essa
porta. Esfrie a cabeça, repense sua decisão e não fale mais comigo. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Generalidade e abstração da declaração que não permite identificar mal
injusto e grave a ensejar persecução penal do fato. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

052. Processo: 1.20.000.001750/2015-45 Voto: 4497/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto de crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998,
art. 1º) no âmbito da Operação Ararath. Crime antecedente: corrupção e exercício de atividades
típicas de instituição financeira sem a devida autorização do Banco Central do Brasil,  fatos já
processados em ação penal tramitada perante a Justiça Federal de Mato Grosso. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diversas diligências. Minuciosa análise dos
fatos pela Procuradora da República oficiante. Arquivamento fundado na inexistência de conduta
dolosa  por  parte  do  investigado,  que  apenas teria  servido  como terceiro  alheio  aos  artifícios
criminosos  de  outros.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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053. Processo: 1.20.000.001769/2015-91 Voto: 4569/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) consistente no desvio de
verbas públicas federais por ocupantes de assentamento agrário. Fatos supostamente ocorridos
no ano de 2001. Extinção da punibilidade (CP, art.  107, IV).  Prescrição da pretensão punitiva
estatal  (CP,  art.  109,  III).  2)  Suposto  desvio  de  verbas  oriundas  do  PRONAF  destinados  a
agricultores assentados no município  de  Paranatinga/MF.  Existência  de  ação penal  em curso
sobre os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 3) Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Homologação.

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

054. Processo: 1.20.002.000044/2011-32 Voto: 4554/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUÍNA-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta irregularidade em programa habitacional da Caixa
Econômica Federal em parceria com o Município de Juara/MT. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62-IV).  As  suspeitas  de  irregularidades  se  deram  porque,  conforme  termo  de
declaração, em fevereiro de 2011 o declarante tentou obter financiamento habitacional,  sendo
avisado pela Caixa Econômica Federal de que não poderia obtê-lo por já ter sido contemplado no
Programa Habitacional, uma vez que constava uma casa em Juara-MT no nome de sua mulher,
malgrado o casal, inscrito no programa em 2007, tenha desistido de esperar em 2009, quando
apresentaram termo de desistência e mudaram-se para Sinop. Diligências realizadas. Inexistência
de indícios de fraude ou qualquer prejuízo ao declarante ou sua esposa, afora a impossibilidade
de  obter  financiamento  habitacional  junto  à  Caixa  Econômica  Federal.  Informações  da
Superintendência  da  CEF  no  sentido  de  que  a  desistência  da  unidade  é  condicionada  a
substituição concomitante por um novo mutuário interessado, o que não teria acontecido no caso
em  tela.  Ausência  de  indícios  de  conduta  ilícita.  Suposta  violação  a  direitos  individuais  do
representante  e  sua  esposa.  Vedada a  atuação do Ministério  Público  (LC nº  75/93,  art.  15).
Homologação do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

055. Processo: 1.21.006.000003/2016-83 Voto: 4420/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COXIM-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando que
criança teria recebido conteúdo impróprio, com imagens e palavreado inadequado, por meio de
sua conta em rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Em
contato com o genitor da vítima, este se comprometeu a enviar provas do narrado, o que não
ocorreu. Em acesso pelos servidores do gabinete da Procuradoria ao atual perfil da menor, não foi
verificada qualquer imagem com teor pornográfico ou conteúdo impróprio. Não constatação da
prática de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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056. Processo: 1.22.001.000065/2016-06 Voto: 4491/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Representação  particular
comunicando que Procurador-Seccional da Fazenda Nacional teria exigido indevidamente, como
condição para a emissão de certidão de regularidade fiscal, a apresentação de certidão de inteiro
teor de decisão judicial, com a comprovação de sua eficácia. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Oficiado,  o  Procurador  informou ter  exigido  a  apresentação  do
documento,  observando  o  prazo  previsto  para  atendimento  do  requerimento,  nos  termos  do
Manual de Certificação de Regularidade Quanto à Dívida Ativa da União. Requerimento formulado
em 28/03/2016, com emissão da certidão liberada em 05/04/2016, após esclarecimentos colhidos
do representante e diligências confirmatórias realizadas. Conduta efetuada para certificar-se da
existência de título válido e eficaz a autorizar a emissão da certidão. Não configuração da 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

057. Processo: 1.22.003.000261/2016-52 Voto: 4466/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n° 7.492/86, art. 4°,
parágrafo único). Embargante sustentou não ter contraído empréstimo com a instituição financeira
autora da ação monitória, que, na verdade, consistiu em um negócio simulado para encobrir o
pagamento  de  luvas,  ou  seja,  de  uma  indenização  para  fazer  parte  dos  quadros  do  banco.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido entre 04/06/1999. Ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, II). 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

058. Processo: 1.24.000.000326/2016-15 Voto: 4406/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 342, 343 ou 344, todos do CP.
Comunicação de que ex-estagiária do MPF teria recebido orientações de advogados para abreviar
seu testemunho perante autoridade sindicante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligências. Ouvidos outros dois ex-estagiários que presenciaram a conversa, foi negado o
caráter de manipulação nas instruções passadas pelos advogados, que teriam dito apenas que os
depoimentos deveriam ser objetivos e circunscritos ao que fosse perguntado. Afirmaram que não
sentiram qualquer constrangimento com a conduta, bem como que a conversa não teve qualquer
reflexo no teor de seus depoimentos. Inexistência de indícios de que as testemunhas tenham
faltado com a verdade nos depoimentos colhidos durante a instrução do PAD. Não verificação de
eventual crime do art. 343 do CP, não havendo nada que indique que houve a corrupção das
testemunhas mediante qualquer vantagem. Ausência de notícia  de uso de violência ou grave
ameaça, afastando também o delito previsto no art. 344 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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059. Processo: 1.24.000.001186/2015-11 Voto: 4367/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3°).  Suposta
irregularidade na concessão de benefício de aposentadoria por invalidez a segurado. Servidor da
Autarquia Federal que, durante processamento de auxílio-doença, procedeu a conversão indevida
deste  em  aposentadoria  por  invalidez.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Conduta  decorrente  de  erro,  por  falha  na  inclusão  das  informações  de  um  beneficiário  em
processo  de  concessão  de  benefício  de  outro  segurado.  Conclusão  do  Procedimento
Administrativo Disciplinar pela aplicação de penalidade de suspensão pelo prazo de 10 (dez) dias,
restando não comprovado dolo ou má-fé na conduta do servidor. Não configuração da 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

060. Processo: 1.25.000.000768/2016-24 Voto: 4391/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  particular  encaminhada  à  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, comunicando a publicação de mensagens de apologia à intolerância
contra a comunidade LGBT e a promoção da prática ilegal de terapia de reversão, em nome do
MPF, em rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Tentado o acesso às
referidas  publicações,  constatou-se  que  o  conteúdo  já  não  se  encontra  mais  disponível.
Inexistência de materialidade e autoria delitivas. Ausência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

061. Processo: 1.25.000.001341/2016-43 Voto: 4457/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
representante requer a apuração da lisura dos sorteios das loterias administradas pela Caixa
Econômica Federal  CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de
forma resumida, vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser
apurada.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

062. Processo: 1.25.000.001566/2016-08 Voto: 4579/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de correspondência (Lei n° 6.538/78, art. 40). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A própria EBCT informou que não foram realizadas
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imagens dos fatos, não tendo sido possível identificar os responsáveis pela violação. Inexistência
de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

063. Processo: 1.25.000.001649/2016-99 Voto: 4552/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de correspondência (Lei n° 6.538/78, art. 40). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A própria EBCT informou que não foram realizadas
imagens dos fatos, não tendo sido possível identificar os responsáveis pela violação. Inexistência
de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

064. Processo: 1.25.008.000209/2016-44 Voto: 4537/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1°). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal. Ausência de crédito
tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. 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.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

065. Processo: 1.27.001.000090/2016-03 Voto: 4460/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155, § 4º, I) cometido contra Agência dos Correios, com a
destruição ou rompimento de obstáculo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato
ocorrido em 02/06/2014. Embora demonstrada a materialidade, não há elementos suficientes da
autoria  delitiva.  Não  existem  imagens  da  ação  criminosa,  ante  a  ausência  de  câmeras  de
segurança na Agência dos Correios em tela e nos imóveis vizinhos. Exame pericial não realizado.
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.
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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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

066. Processo: 1.29.000.001641/2016-83 Voto: 4459/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  09/2007  a
03/2008, após a morte do segurado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segurado
que não possuía procurador ou representante legal cadastrado. Recebimento mediante cartão
magnético, sem notícia de renovação de senha. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

067. Processo: 1.29.000.001750/2016-09 Voto: 4826/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Comunicação  do  desaparecimento  de  um aparelho  GPS de  propriedade do
IPHAN, em 13/04/2016, que estava em veículo da referida Autarquia. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O Superintendente do IPHAN informou que o GPS foi posteriormente
encontrado em armário da repartição, solicitando o fim das investigações. Caso que indica ter
ocorrido eventual confusão quanto ao local em que estava originalmente o bem ou conduta de
alguém de o ter transferido do veículo para o armário, sem o devido registro. Não ocorrência de
subtração do objeto. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

068. Processo: 1.29.018.000154/2015-23 Voto: 4370/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ERECHIM-RS

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  com  o  objetivo  de  viabilizar  estudo  antropológico,
notadamente para verificar se determinada comunidade indígena entende como aceita a prática
de ingresso sem autorização em domicílio alheio com a finalidade de aplicação de penalidade
tradicional indígena. Estudo solicitado para subsidiar a análise de Inquérito Policial que apurava a
conduta de membros de liderança indígena praticada em 20/05/2012. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Parecer antropológico devidamente realizado, concluindo
que  os  indígenas  acusados  de  invasão  domiciliar  estavam,  notadamente,  em  exercício  de
jurisdição interna. Laudo que serviu de embasamento à promoção de arquivamento dos autos do
referido  Inquérito  Policial,  que  foi  acolhida  pela  Justiça  Federal.  Exaurimento  do  objeto  do
presente Procedimento Administrativo. Homologação do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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069. Processo: 1.30.009.000263/2015-39 Voto: 4580/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta irregularidade cometida por advogado no patrocínio da causa. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram
comprovados.  O  mandado  de  pagamento  acostado  aos  autos  do  processo  foi  retirado  pela
procuradora  da  autora  e  não  pelo  advogado  investigado.  No  tocante  ao  fato  do  advogado
continuar postulando em nome da autora, já falecida, a conduta constitui mera infração disciplinar
prevista no Código de Ética da OAB, comunicada do fato. Suposto crime cometido entre advogado
e cliente, de atribuição do Ministério Público Estadual, que já se posicionou no caso em exame.
Ausência  de  materialidade  delitiva  de  crimes  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

070. Processo: 1.31.000.002370/2014-63 Voto: 4387/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  do  crime previsto  no  art.  20  da  Lei  n°
7.492/86.  Eventual  desvio  na  aplicação  de  financiamento  concedido  por  instituição  financeira
oficial, para fins de aquisição de semoventes e realização de benfeitorias na propriedade rural da
investigada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Laudo de Fiscalização
acostado aos autos dando por correta a aplicação dos recursos contraídos. Oficiado, o Banco da
Amazônia encaminhou laudos que também apontam como correta a aplicação do crédito obtido,
atestando apenas inadimplemento  de  algumas das  obrigações por  parte  da  contratante.  Não
verificação da prática de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art.
18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

071. Processo: 1.33.000.003099/2015-90 Voto: 4382/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada em razão de comunicação de cliente  da CEF,  de que seu cartão
bancário ficou retido em um terminal de auto-atendimento, quando então foi abordada por um
sujeito para o qual informou suas senhas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Inexistência  de  evidências  de  que  o  cartão  tenha  sido  clonado.  Informações de  que  o  caso
esgotou-se no fornecimento da senha à pessoa estranha, o que viria a ser ato preparatório para a
fraude e para o subsequente crime contra o patrimônio. A CEF não fez menção à existência de
imagens do suposto agente, inviabilizando sua identificação. Inexistência de elementos suficientes
da autoria delitiva. Ausência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
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 Dr. José Adonis Callou
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de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

072. Processo: 1.34.003.000376/2015-45 Voto: 4350/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de falsificação de documento público (CP,
art. 297, §4°). Omissão, por parte de sócio-administrador da empregadora, do devido registro de
emprego na CTPS da trabalhadora. Vínculo empregatício que teve seu início em data anterior à
registrada na Carteira de Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação
de que houve mero atraso de 15 (quinze) dias na anotação da CTPS da empregada. Evidente
ausência de dolo. Inexistência de prejuízo efetivo à previdência social, tendo em vista o breve
período  não  anotado.  Precedente  desta  2ª  CCR  (Voto  n°  3810/2016,  Processo  n°
1.25.008.000768/2015-73, julgado na Sessão n° 647, de 23/05/2016, 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

073. Processo: 1.34.006.000451/2015-48 Voto: 4358/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 2°, II). Deixar de
recolher, integralmente e no prazo legal estabelecido, o saldo devedor de Imposto sobre Produtos
Industrializado  IPI.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Fatos ocorridos entre
01/2007 a 12/2008.  Ocorrência  da prescrição da pretensão punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

074. Processo: 1.34.015.000686/2015-21 Voto: 4444/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
representante  solicita  informações  se  existe  fiscalização  quanto  aos  contemplados  com  os
prêmios maiores dos jogos da CEF, em especial da Lotofácil. Alega que está percebendo uma
certa  coincidência  entre  as  cidades  dos  ganhadores  e  o  partido  político  que  representa  a
Prefeitura. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma resumida,
vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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075. Processo: 1.36.001.000089/2016-61 Voto: 4455/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  08/2007  a
06/2008, após a morte do segurado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segurado
que não possuía procurador ou representante legal cadastrado. Ausência de indícios de autoria.
Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

076. Processo: 1.14.001.000556/2015-30 Voto: 4417/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147) ou esbulho possessório
(CP,  art.  161,  II).  Representante  relata  ter  recebido  ligação  telefônica,  realizada  por  pessoa
desconhecida, informando que sua fazenda seria invadida por um grupo de sem-terras, entre os
dias  12  e  13  de  dezembro  de  2015.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação,  até  o  presente
momento,  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

077. Processo: 1.16.000.000522/2016-61 Voto: 4426/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de dano (CP, art. 163). Comunicação da ocorrência de dano a
cadeiras pertencentes à Câmara dos Deputados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Realizadas oitivas, entrevistas e pesquisas no sistema de câmeras, não foi possível identificar
o responsável pelo fato, ou mesmo se a avaria ocorreu de forma intencional, por mau uso ou
acidente durante o manuseio. Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva. Ausência
de diligências capazes de modificar  o panorama probatório  atual.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

078. Processo: JF/SP-0013490-97.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 4498/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 36ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
CATANDUVA/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. ART. 62, VII, DA LC Nº 75/93. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  SUBSTÂNCIA  ASSEMELHADA  À  MACONHA
(SEMENTES) ORIUNDA DO EXTERIOR. APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM SÃO PAULO/SP.
LOCAL DA CONSUMAÇÃO.  PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional de drogas (Lei 11.343/2006,
art.  33,  caput,  e  §  1º  c/c  artigo  40,  inciso  I),  tendo  em  vista  a  apreensão  de  substância
assemelhada à maconha (sementes), em encomenda oriunda do exterior e destinada a morador
de  Catanduva/SP,  pelo  Serviço  de  Remessas  Postais  Internacionais  da  Receita  Federal  na
Alfândega da Secretaria da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP. 2. O Juiz Federal de São
Paulo/SP, acolhendo manifestação da Procuradora da República oficiante na PR/SP, declinou da
competência à Seção Judiciária Federal de São José do Rio Preto/SP, cuja jurisdição abrange
Catanduva/SP.  3.  Manifestação  do  Procurador  da  República  oficiante  em  São  José  do  Rio
Preto/SP  contrária  à  fixação  da  competência.  Remessa  dos  autos  à  2ª  CCR/MPF.  4.
Conhecimento  da remessa  como conflito  de atribuições  entre  membros  do Ministério  Público
Federal,  nos  termos do  art.  62,  VII,  da  LC nº  75/93.  5.  No  caso  de  tráfico  internacional  de
entorpecentes por via postal, o crime se consuma no local em que a droga ingressa no País ou
dele sai para o exterior, não importando o seu destino. Precedente do STJ. 6. Súmula n° 528 do
STJ: Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal
processar  e  julgar  o  crime  de  tráfico  internacional.  Precedentes:  CC  132.897/PR,  Rel.  Min.
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 03/06/2014; CC 109.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
Terceira  Seção,  DJe 01/08/2011.  No mesmo sentido  é  o  Enunciado n°  56  da 2ª  Câmara.  7.
Fixação  da  atribuição  da  Procuradoria  da  República  em  São  Paulo/SP  para  prosseguir  na
persecução criminal.

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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

079. Processo: JFA/TO-00090/2015-INQ Voto: 4452/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar  possível  crime de falsidade ideológica (CP, art.  299).
Investigado  que  teria  apresentado  documentação  contendo  informação  falsa  a  respeito  de
vínculos  trabalhistas  para  fins  de  concessão  de  benefício  previdenciário  de  aposentadoria
especial  rural,  tendo  em vista  a  existência  de  vínculos  empregatícios  no  CNIS.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações prestadas pelo investigado, afirmando
que, por muito tempo, trabalhou em propriedade rural, não sabendo informar o período exato. A
declaração  do  investigado  guarda  sintonia  com  as  informações  constantes  nos  documentos
supostamente falso. Porém, no pedido de concessão da aposentadoria rural o investigado não fez
uso do período em que tem vínculo trabalhista constante no CNIS para comprovar o tempo de
contribuição a título de trabalhador rural. Ausência de vontade livre e consciente de omitir, inserir
ou fazer inserir com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
jurídico penalmente relevante.  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 Dra. Luiza Cristina
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Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

080. Processo: JF/SP-0003383-23.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 4501/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc.  I,  da  Lei  nº  11.343/06.  Importação  de  sementes  da  planta  de  espécie  Cannabis  sativa,
conhecida como maconha. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento ao
fundamento de atipicidade da conduta. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª
CCR.  4.  Embora  as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º
6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Independentemente
de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda
da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro o arquivamento. Precedentes da 2ª CCR. 7. Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro para prosseguir na persecução
penal.

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

081. Processo: JF/UMU-5000124-58.2015.4.04.7004-
IP - Eletrônico 

Voto: 4375/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  TRIBUTOS  NÃO-
RECOLHIDOS ESTIMADOS EM VALOR ACIMA DO PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial
instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  descaminho  (art.  334  do  Código  Penal).  2.  O
Procurador da República oficiante  requereu o arquivamento,  com fundamento no princípio  da
insignificância.  Discordância  do  Magistrado.  3.  O  valor  dos  tributos  iludidos  (R$  17.558,91)
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
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

082. Processo: DPF/RDO/PA-00099/2011-INQ Voto: 4493/2016 Origem: GABPRM2-LAS - LUISA 
ASTARITA SANGOI

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de furto qualificado (CP, art.
155, § 4º, II). Existência de suposta organização criminosa que atuava na consecução de fraudes
bancárias pela internet, com o fim de furtar valores de contas bancárias de terceiros, mediante
utilização de laranjas. Identificada a suposta prática de outros delitos, como corrupção ativa e
passiva envolvendo a polícia civil (CP, artigos 317 e 333), falsificação de documento privado (CP,
art.  298)  e  consumo  de  entorpecentes  (Lei  nº  11.343/06,  art.  28).  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Os  prejuízos  foram causados  a  contas  bancárias
geridas apenas por bancos privados. Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio e da boa-fé
de particular. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.22.003.000107/2016-
81,  639ª  Sessão,  de 31/03/2016,  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

083. Processo: 1.14.000.000542/2016-15 Voto: 4517/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de cópia de representação trabalhista que tramita na PRT da 5ª
Região.  Ocorrência  de  possíveis  ilícitos,  eminentemente  trabalhistas,  como  utilização  de
substâncias químicas sem licença da ANVISA, ausência de equipamento de proteção individual e
desconto indevido de contribuição sindical. Ainda relata ligação clandestina de água, descarte de
efluentes de reatores sem tratamento e reembalagem de produtos vencidos com nova data de
fabricação.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Os  delitos  narrados,  em  que  peses
desacompanhados de qualquer prova robusta apta a comprová-los, não demonstram ter causado
prejuízo a bens, serviços ou interesses de entidade federal. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

084. Processo: 1.17.000.000132/2016-54 Voto: 4349/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de depoimentos colhidos de possíveis lesados, comunicando
suposto esquema de pirâmide financeira, via internet. Possível crime contra a economia popular.
Lei  nº  1.521/51,  art.  2º,  IX.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Fraude
conhecida como pirâmide, que envolve permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas
para o esquema. 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
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nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº
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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

085. Processo: 1.17.000.002956/2015-88 Voto: 4365/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato.  O Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto
Organizado do Estado do Espírito  Santos (OGMO/ES) informou a possível  prática de uso de
atestado  médico  falso  por  funcionária  de  empresa  privada,  para  justificar  falta  ao  trabalho.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de indícios de que o
atestado tenha sido apresentado perante órgãos ou entes federais. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Precedentes do STJ (CC 119.939/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção,
DJe 07/05/2012) e da 2ª CCR (procedimento nº 1.29.000.003441/2014-01, julgado na Sessão nº
626, no dia 31/08/2015, por unanimidade). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

086. Processo: 1.20.000.000298/2016-85 Voto: 4456/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposto crime de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor (CP, art. 311). Expediente oriundo do DENATRAN informando que certo veículo teria
sofrido  adulterações  em  suas  características  originais.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou
interesses  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

087. Processo: 1.22.000.003904/2015-69 Voto: 4363/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato na modalidade
tentada (CP, art. 171 c/c art. 14, II). Relato de contato telefônico com indivíduo, que tentou se
passar  por  servidor  do  Conselho  Nacional  Federal,  órgão  inexistente,  informando  que  o
representante teria  direito  ao recebimento de valores em virtude  de processo junto  à  Justiça
Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo em
detrimento do patrimônio e da boa-fé de particular.  Inexistência de lesão a bens,  serviços ou
interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente da 2ª CCR
(procedimento  nº  1.22.003.000107/2016-81,  639ª  Sessão,  de  31/03/2016,  unânime).
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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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

088. Processo: 1.28.000.000590/2016-18 Voto: 4706/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação anônima protocolada na Superintendência
Regional  da Polícia  Federal  no Rio  Grande do Norte.  Suposta existência  de grupo criminoso
atuando com uso de armas das forças armadas (CP, art. 288), bem como praticando tráfico de
drogas, lavagem de dinheiro, favorecimento à prostituição, entre outros delitos, em condomínio
situado na praia de Genipabu/RN. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Os delitos narrados não
estão acompanhados de elementos que demonstrem ter causado prejuízo a bens, serviços ou
interesses de entidade federal.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

089. Processo: 1.29.000.000626/2016-18 Voto: 4471/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima recebida na Sala de Atendimento ao Cidadão informando
a  possível  ocorrência  dos  crimes  de  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297)  e  de
associação  criminosa  (CP,  288).  Denunciante,  ao  fazer  pesquisa  na  internet  sobre  fraudes
envolvendo emissão de Carteira Nacional de Habilitação, encontrou várias menções a um cidadão
que realizava tal procedimento. Entrando em contato por e-mail com esse indivíduo, recebeu as
instruções para aquisição do mencionado documento de forma ilegal.  Revisão de declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços  ou  interesses  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

090. Processo: 1.30.019.000006/2016-69 Voto: 4693/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estupro de vulneráveis (CP, art. 217-A).
Representação feita por carta, na qual narra que um policial militar do Estado do Rio de Janeiro
estaria atraindo crianças para sua residência a fim de com elas praticar atos sexuais. Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado nº  32  2ª  CCR).  Circunstâncias fáticas que,  no caso,  não
evidenciam indícios de transnacionalidade da conduta.  Inexistência,  por ora,  de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

091. Processo: 1.31.000.000158/2016-23 Voto: 4707/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação feita pelo Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes  SINDICOM. Possível ocorrência do crime de
furto  (CP,  art.  155),  cometido  por  supostos  garimpeiros  no  Rio  Madeira,  que  estariam
pressionando  os  transportadores  para  subtrair  combustível  das  associadas  do  SINDICOM.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  O delito  narrado,  em que pese  desacompanhado de
qualquer prova robusta apta a comprová-lo, não demonstra ter causado prejuízo a bens, serviços
ou interesses de entidade federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

092. Processo: 1.31.000.001846/2015-20 Voto: 4482/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada em razão de publicação de matéria ofensiva à honra
de candidato à presidência da Ordem de Advogados do Brasil  na Seccional de Rondônia em
portal  eletrônico.  Os fatos  narrados caracterizam,  em tese,  o  crime de  injúria  (CP,  art.  140).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Evento fático envolve apenas
particulares. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

093. Processo: 1.33.008.000013/2016-88 Voto: 4511/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  suposto  esquema  de  pirâmide  financeira,  via  internet.
Possível  crime  contra  a  economia  popular.  Lei  nº  1.521/51,  art.  2º,  IX.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).  Fraude conhecida como pirâmide,  que envolve permuta de
dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. 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  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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094. Processo: 1.34.003.000182/2016-21 Voto: 4514/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de  fato.  Crime  de  abandono  de  incapaz  (CP,  art.  133).  Documentação  extraída  de
processo judicial informando possível ocorrência de abandono material de filha pelo seu genitor,
que  seria  o  responsável  pelo  recebimento  de  benefício  assistencial,  mas  que  não  estaria
revertendo o valor em prol da filha. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Não está caracterizado
qualquer  irregularidade  na  concessão  do  benefício  assistencial.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

095. Processo: 1.34.004.000182/2016-11 Voto: 4534/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de  fato.  Crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Representado  teria  indicado
fraudulentamente condutor de veículo particular com intuito de repassar pontos provenientes de
multas de trânsito. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). O fato narrado não ofende bens ou
direito  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

096. Processo: 1.34.008.000060/2016-94 Voto: 4474/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato. Informa a noticiante que foi chamada de louca agressiva por um médico em razão
de questionamento feito em razão dele ter estacionado seu veículo em frente à rampa de acesso
de hospital particular, impedindo o acesso de seu pai que tem dificuldade de locomoção (CP, art.
140). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Fato narrado envolve
apenas  particulares.  Inexistência  de  elementos  que  denotem  ofensa  a  bens,  serviços  ou
interesses  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

097. Processo: DPF/JFA-00117/2015-INQ Voto: 4421/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido do benefício previdenciário de auxílio-reclusão após a concessão de alvará de soltura do
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instituidor. Foram apurados apenas 03 saques após o instituidor ter sido solto, de julho a setembro
de 2013.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de dolo,  visto  que a
companheira do instituidor desconhecia a proibição em comento. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

098. Processo: SRPF-AP-00163/2015-INQ Voto: 4366/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Inquérito  Policial.  Particular  que,  no  dia  22/05/2015,  teria  apresentado,  a  agentes  da  Polícia
Rodoviária Federal, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) falsificado (CP,
art.  304).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  O investigado é funcionário de
empresa particular,  a qual  pertence o veículo que dirigia na BR 210.  Ausência  de elementos
suficientes para indicar a autoria. Não há evidências que indiquem que o investigado sabia da
falsidade, sendo forçoso concluir pela inexistência de dolo específico para o delito em comento.
Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

099. Processo: 1.14.000.001324/2015-17 Voto: 4673/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício proveniente do Ministério Público
do Trabalho, informando que a Polícia Federal ficaria encarregada de empreender investigações
de campo e efetivaria atividade de inteligência para identificar possíveis ilegalidades na produção,
distribuição e venda de fogos de artifício, com o objetivo de investigar suposto crime de redução a
condição análoga à de escravo. (CP, art. 149). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Não há fato concreto a ser apurado no momento, tendo em vista que as investigações acerca da
matéria encontram-se no âmbito de ações de inteligência da Polícia Federal. Ausência de indícios
de  materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

100. Processo: 1.14.000.003646/2014-10 Voto: 4361/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas realizadas
por empresas privadas, durante o ano de 2013. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/98, art. 1º). A Receita Federal informou que não foram localizadas ações fiscais, encerradas
ou em andamento,  em face das pessoas físicas e  jurídicas citadas no relatório,  embora haja
necessidade de inclusão dos contribuintes em programa de fiscalização, o que até a presente
data não foi efetivado pelas autoridades fiscais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Hipótese  em que  os  elementos  iniciais  evidenciam a  ocorrência  de  crime  contra  ordem
tributária (Lei nº 8.137/90) como delito antecedente. Não há procedimento fiscal instaurado para
apurar os fatos narrados, conforme informação da Receita Federal. Inexistência de constituição
definitiva  do  crédito  e,  consequentemente,  de  condição  objetiva  de  procedibilidade.  Súmula
Vinculante n° 24, do STF. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Crime de lavagem não configurado.  Indícios  de delito  de lavagem de dinheiro  decorrente  de
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outros  crimes  que  não  financeiros  já  estão  sendo  apurados  nos  procedimentos  criminais  nº
1.14.000.000695/2009-25 e nº  1.14.000.0000092/2015-71.  Aplicação  do princípio  de ne bis  in
idem (Enunciado nº 57 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

101. Processo: 1.16.000.001780/2016-65 Voto: 4704/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de roubo qualificado de encomendas e
da chave do veículo dos Correios (CP, art. 157, §2º, I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Apuração administrativa dos Correios não forneceu elementos de autoria. Diligências
realizadas  pela  Polícia  Federal  não  apresentaram  indícios  suficientes  para  individualizar  os
criminosos. Ausência de testemunhas ou vestígio material que possam auxiliar na descoberta da
autoria do ilícito. Inexistência de linha investigativa capaz de modificar o panorama probatório.
Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

102. Processo: 1.17.000.002265/2015-84 Voto: 4392/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada mediante representação recebida na Sala do Cidadão, informando
suposta falta de decoro e urbanidade por parte de assessor parlamentar de deputado federal, que
teria publicado no Facebook: Pode vir, Evo Morales, Maduro e esquerdopatas do cão, estamos
prontos pra guerra. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A conduta descrita trata-se
de mera manifestação de pensamento exposta em página eletrônica de site de relacionamento.
Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

103. Processo: 1.18.000.000156/2016-76 Voto: 4347/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de cópia de notícia de fato encaminhada
por  esta  2ª  CCR,  comunicando  possíveis  práticas  de  fatos  ilícitos  envolvendo  organização
criminosa (art. 1º, §1º, Lei nº 12.850/2013), como crime contra ordem tributária (Lei nº 8.137/90) e
lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei nº 9.613/98). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
inciso IV). Já houve o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual quanto aos fatos
relativos aos indícios de superfaturamento em licitações e contratos administrativos. No tocante
aos  crimes  federais,  houve  a  deflagração  de  operação  especial  pela  Polícia  Federal  para  a
respectiva investigação,  já  havendo processos judicializados envolvendo os investigados e os
delitos por eles cometidos. Não foram identificados fatos novos que justifiquem a instauração de
nova persecução criminal.  Ausência de justa causa. Aplicação do princípio  do ne bis in  idem
(Enunciado nº 57). Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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104. Processo: 1.19.000.000814/2015-10 Voto: 4488/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  encaminhado pela  2ª  Vara  do Trabalho  de  São
Luís/MA,  comunicando a  possível  prática  do  crime de  desobediência  (CP,  art.  330).  Suposta
conduta de que o representado estaria se esquivando de ser notificado, com objetivo de não
cumprir determinação judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência
de  comprovação  de  intimação  pessoal,  direta  e  inequívoca  dirigida  ao  responsável  pelo
cumprimento da ordem. Crime não caracterizado. Falta de justa causa para eventual ação penal.
Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.14.000.003419/2015-67, 638ª Sessão, de 16/03/2016,
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

105. Processo: 1.20.000.000226/2016-38 Voto: 4484/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Fiscalização elaborado pelo Grupo Especial de
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de investigar o possível
crime tipificado no art. 149 do CP, envolvendo empresa privada localizada no município de Várzea
Grande/MT. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O Relatório concluiu pela
inexistência de práticas que pudessem configurar trabalho escravo. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

106. Processo: 1.20.004.000031/2016-58 Voto: 4504/2016 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  para  apurar  possível  crime  de  ausência  de  anotação  de  vínculo
empregatício  em Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  (CP,  art.  297,  §  4º).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme informações contidas nos autos, verifica-se que
não há indícios mínimos de prática delitiva. A mera subscrição de declaração de prestação de
serviços de lanterneiro não gera presunção de existência de relação de emprego apta a embasar
a instauração de inquérito policial ou ação penal.  Ausência de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

107. Processo: 1.22.000.001806/2016-78 Voto: 4513/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato. Representante narra que teve divulgados na internet informações suas como CPF
e empresas das quais é sócia, tendo se sentido lesada e pleiteando danos morais. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As informações supostamente divulgadas são de consulta
pública,  visto que referentes a dados societários constantes em contrato social.  Materialidade
delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal.
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Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

108. Processo: 1.22.020.000188/2015-20 Voto: 4468/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  patrocínio  infiel  praticado  por  advogado  contratado  pela
noticiante (CP, art. 355). Constatação de ajuizamento de ação idêntica à demanda anteriormente
ajuizada e já abrangida pelo manto da coisa julgada, por parte do mesmo causídico. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Já houve imposição de multa em virtude da configuração
de  litigância  de  má-fé.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

109. Processo: 1.24.000.001795/2015-71 Voto: 4373/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  presença  irregular  de
estrangeiros no Brasil, tendo em vista terem excedido o prazo legal de permanência no território
nacional  (Lei  nº  6.815/80,  art.  125,  II).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Conforme informação da Delegacia de Polícia de Imigração da Paraíba, os estrangeiros citados já
foram autuados e notificados a deixarem o país, tendo alguns, inclusive,  já regularizado suas
situações.  Adoção  das  medidas  administrativas  cabíveis,  na  forma  da  legislação  pertinente.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

110. Processo: 1.24.001.000387/2015-91 Voto: 4428/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de coação no curso do processo
(CP, art. 344), visto que o noticiante informa não ter sentido-se à vontade em relatar o que sabia,
em realização  de  ato  processual,  pois  teria  sido  ameaçado por  um dos corréus.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foram ouvidos outros corréus e testemunhas, sendo que
nenhum  deles  disse  ter  sofrido  qualquer  tipo  de  ameaça  ou  constrangimento.  Ausência  de
elementos  mínimos  aptos  a  justificar  a  persecução  criminal.  Materialidade  delitiva  não
evidenciada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

111. Processo: 1.29.000.000441/2016-11 Voto: 4509/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  suposto crime de furto (CP, art.  155) na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, tendo em vista o desaparecimento de dois aparelhos de notebook.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  vigilantes  e  câmeras  de
monitoramento  no  local.  Inexistência  de  indícios  mínimos  de  autoria.  Inviabilidade  de  novas
diligências. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

112. Processo: 1.30.002.000015/2016-39 Voto: 4419/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação recebida na Sala de Atendimento ao Cidadão,
por meio de carta aberta, comunicando possíveis práticas de irregularidades em procedimentos
de fechamento de capitais de empresas privadas, mediante depreciação manipulada do valor de
ações e crimes contra o mercado de capitais, com prejuízo direto a acionistas brasileiros (Lei nº
6.385/76, art. 27-C e art. 27-D). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Já
houve o ajuizamento de ação penal por parte do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro,
tendo por base representações formuladas pela Comissão de Valores Mobiliários e Associação de
Proteção  aos  Acionistas  Minoritários,  cuja  denúncia  foi  recebida  em  18/01/2016  na  3ª  Vara
Federal  Criminal  do  Rio  de  Janeiro.  Não  foram  identificados  fatos  novos  que  justifiquem  a
instauração de nova persecução criminal. Ausência de justa causa. Aplicação do princípio do ne
bis in idem (Enunciado nº 57). Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

113. Processo: 1.33.000.000473/2016-86 Voto: 4507/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostos abigeatos de quatro ovelhas (CP, art. 155) na
Fazenda Experimental  da Ressacada do Centro de Ciências Agrárias da UFRS, ocorridos em
06/05/2015  e  05/07/2015.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de
vigilantes e  câmeras de monitoramento no local.  Inexistência  de indícios mínimos de autoria.
Inviabilidade de novas diligências. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

114. Processo: 1.33.000.000511/2016-09 Voto: 4393/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática do crime previsto no art.  20 da Lei nº
4.947/66, atribuído a 30 (trinta) pessoas que teriam invadido imóvel localizado na terra indígena
do Morro dos Cavalos, situada às margens da rodovia federal  BR-101 (KM),  no município de
Palhoça/SC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Consta dos autos que a
invasão teria  ocorrido para  chamar  atenção do problema que  envolve  o  imóvel,  tendo  várias
autoridades públicas comparecido ao local. Os invasores já saíram do imóvel após determinação
judicial  de  reintegração.  Está  em tramitação  na  Justiça  Federal  de  Vitória/ES  o  processo  nº
5030993-32.2014.4.04.7200, o qual trata do litígio envolvendo o imóvel em questão. Materialidade
delitiva não configurada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
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do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

115. Processo: 1.33.000.000536/2016-02 Voto: 4700/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de e-mail  recebido pela Sala de Atendimento ao Cidadão,
narrando possível crime de trabalho escravo infantil, com base em documentário publicado no site
www.vermelho.org.br,  denominado  Escravidão:  uma  investigação  global  (CP,  art.  149).  A
informação é no sentido de que sete das maiores produtoras de chocolate do mundo utilizaram,
em 2015, cacau produzido em lavouras localizadas na Africa Oriental, onde crianças entre 11 e 16
anos estariam trabalhando como escravas. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Não  se  verifica,  no  presente  momento,  efetiva  comprovação  dos  acontecimentos  fáticos  que
configurassem  a  prática  do  crime  em  comento.  O  documentário  apenas  torna  público  o
financiamento dessas práticas em lavouras localizadas em países subdesenvolvidos da África
Oriental, na tentativa de sensibilizar o consumidor final dos produtos das marcas apontadas. Não
há elementos suficientes aptos a ensejar um investigação no âmbito criminal do Ministério Público
Federal.  Cabe  às  organizações  internacionais  de  comércio  e  de  direitos  humanos  tratar
formalmente dessas notícias na seara mundial.  Ausência de indícios de materialidade delitiva.
Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

116. Processo: 1.33.000.000762/2016-85 Voto: 4691/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I).
Subtração de um notebook e um livro , de propriedade da UFSC, após arrombamento de veículo
no qual se encontravam os bens móveis, no dia 10/02/2016. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Logo após o fato, não foram encontrados, nas proximidades do local, suspeitos
do delito. Inexistência de indícios mínimos de autoria. Inviabilidade de novas diligências. Falta de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

117. Processo: 1.33.003.000011/2016-39 Voto: 4423/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, III do
CP), consistente na omissão de fato gerador do referido tributo. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Constatação, em sentença trabalhista, de pagamentos feitos por fora, o que
poderia ensejar em sonegação de contribuição previdenciária e fiscal. Inexistência de constituição
definitiva  do  crédito  e,  consequentemente,  de  condição  objetiva  de  procedibilidade.  Súmula
Vinculante n° 24, do STF. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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118. Processo: 1.34.033.000080/2016-58 Voto: 4674/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, relatando suposta ocorrência do crime tipificado na Lei nº 7.716/89, art. 6º, consistente
na negativa de ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público federal por razões de
preconceito de raça ou cor. Mesmo sabendo que seu filho não cumpria um dos requisitos para
ingresso no Instituto Federal de Ciência Tecnológica de São Paulo (conclusão do 1º ano do ensino
médio), a matrícula foi realizada, sendo revogada seis dias depois. Revisão de arquivamento (LC
n°  75/93,  art.  62,  IV).  O  impedimento  do  ingresso  de  aluno  em  estabelecimento  de  ensino
necessita  ser  motivado  por  discriminação  ou  preconceito  de  raça,  cor,  etnia,  religião  ou
procedência nacional, o que não ocorreu no caso em tela. Materialidade delitiva não evidenciada.
Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

119. Processo: 1.28.000.000574/2016-17 Voto: 4671/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra honra praticado por meio de postagens no Facebook (CP,
art. 138 e seguintes). Informações vagas e confusas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº
32). 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, 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 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

120. Processo: JF/PR/CUR-5012691-
36.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 4711/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A,  §  1º,  INC.  IV),
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (CP, ART. 184, §2º) E DESACATO (CP, ART. 331).  MPF:
ARQUIVAMENTO DO CRIME DE CONTRABANDO E DECLÍNIO DOS DEMAIS. DISCORDÂNCIA
DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP  CC.  O  ART.  62,  INCISO  IV,  DA  LC  Nº  75/93).
EXCEPCIONAL APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE. HOMOLOGAÇÃO
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DO ARQUIVAMENTO E DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar a suposta prática dos crimes de contrabando (CP, art. 334-A), violação de direito autoral
(CP, art. 184, §2º) e desacato (CP, art. 331), tendo em vista a prisão em flagrante de particular em
terminal rodoviário, vendendo 55 maços de cigarro de origem estrangeira e 20 DVDs inautênticos,
ocasião  na  qual  desacatou  guardas  municipais.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante,
promoveu  o  arquivamento  do  crime  de  contrabando,  aplicando  ao  caso  o  princípio  da
insignificância  e  procedeu o  declínio  de atribuições  quanto aos  crimes de violação de  direito
autoral  e  desacato.  3.  O  Juízo  Federal,  por  sua  vez,  entendeu  inaplicável  o  princípio  da
insignificância ao crime de contrabando e, em razão disso, visualizando conexão entre os crimes,
não homologou o declínio de atribuições dos demais. Remessa dos autos à 2ª CCR nos termos
do art. 28 do CPP. 4. Quanto ao crime de contrabando, tendo em vista a ausência de reiteração da
conduta e o número de maços apreendidos com o investigado, se mostra aplicável a Orientação
nº 25/2016 da 2ª CCR, que autoriza o arquivamento de investigação referente ao contrabando de
cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de
cigarros,  ressalvada  a  reiteração  da  conduta.  5.  Ocorrendo a  homologação  do  arquivamento
quanto ao crime de contrabando, não remanesce interesse da União no feito, sendo competente a
Justiça Estadual  para processar e julgar os crimes de violação de direito  autoral  e desacato.
Precedente  STJ  (HC  163716/RS,  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  Dje
16/05/2012). 6. Insistência no arquivamento e homologação do declínio de atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela insistência no pedido
de arquivamento quanto ao crime de contrabando (CP, art. 334-A) e pela homologação do declínio
de atribuições quanto aos crimes de violação de direito autoral (CP, art. 184, §2º) e desacato (CP,
art. 331), nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

121. Processo: JF-RJ-2016.51.01.502413-6-PIMPCR Voto: 4712/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273, §1º). Noticia anônima dando
conta que sociedade empresária, localizada no município do Rio de Janeiro, vem comercializando
suplementos  alimentares  falsificados e  adulterados por  meio  da  internet.  Revisão  de  declínio
(Enunciado n. 32  2ª CCR). Inexistência de indícios de internacionalidade da conduta ou ofensa
direta às atribuições fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Precedente STJ (CC 104.842/PR, Rel.  Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje
01/02/2011). Homologação do declínio de atribuição 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

122. Processo: JF-BRI-0003767-76.2014.4.03.6130-
INQ

Voto: 4824/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  360  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,
INCISO IV, DA LC Nº 75/93). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório que foi instaurado para apurar suposta
prática de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de
360  maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente
documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante,  promoveu o arquivamento dos autos por  entender  aplicável  ao  caso  o princípio  da
insignificância. Discordância do Magistrado. 3. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor



 Ata da 653ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                          PGR-00215060/2016

na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do
rígido controle em sua comercialização no território nacional. 4. Segundo a Orientação nº 25/2016
da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando
de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços
de cigarros,  seja  pela  diminuta reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade de  se  dar
efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 5. No caso
presente, observada a norma de regência, não se revela viável o arquivamento da investigação
criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida 360 (trezentos e sessenta) maços
de cigarros supera a 153 (cento e cinquenta e três) maços. 6. Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

123. Processo: JF-FRA-0001824-41.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 4769/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  05  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,
INCISO  IV,  DA LC  Nº  75/93).  INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (CP, art.
334-A),  tendo  em  vista  apreensão,  em  poder  do  investigado,  de  05  maços  de  cigarros  de
procedência  estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a
comprovar  a  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante,  promoveu  o
arquivamento  dos  autos  por  entender  aplicável  ao  caso  o princípio  da  insignificância,  já  que
ausente informação de reiteração de conduta delitiva. 3. Discordância do Magistrado, tendo em
vista a existências de outros procedimentos em desfavor do acusado pela prática do crime de
descaminho. 4. O membro ministerial, então, requereu ao magistrado que desconsiderasse sua
promoção de arquivamento e, em homenagem aos princípios da eficiência e instrumentalidade
processuais, retornasse os autos ao parquet para que este prosseguisse na persecução penal. O
Juízo, por sua vez, entendendo não ser possível a mudança de entendimento do MPF uma vez
requerido o arquivamento, remeteu os autos a esta 2ª CCR nos termos do art. 28 do CPP. 5. 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. 6. Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao
arquivamento  de  investigação  referente  ao  contrabando  de  cigarros,  quando  a  quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 7. No caso, o investigado é contumaz
na prática delitiva, já que teve arquivado outros quatro procedimentos pela mesma prática delitiva,
conforme se extrai das certidões anexas aos autos. 8. Designação de outro Membro do MPF para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

124. Processo: JF-LIM-0001696-28.2015.4.03.6143-
INQ

Voto: 4736/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 43ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
LIMEIRA/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: IPL.  SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP,  ART. 334, §  1º,  ALÍNEA c).  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  209  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  AMPARO  NA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DA
MAGISTRADA.  REMESSA DOS  AUTOS  A ESTA 2ª  CCR.  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.
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APREENSÃO  DE  MAIS  DE  153  MAÇOS  DE  TABACO.  DESTINAÇÃO  COMERCIAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar suposta prática de contrabando (art. 334 do
Diploma Aflitivo), antes da redação dada pela Lei nº 13.008/2014, tendo em vista apreensão, em
poder do investigado, de 209 (duzentos e nove) maços de cigarros de procedência estrangeira,
destinados à comercialização, desacompanhados da correspondente documentação fiscal, apta a
comprovar  a  regular  importação.  2.  Pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em  Juízo  pelo
Procurador da República oficiante, com amparo na insignificância. 3. Discordância da Magistrada.
4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do Código de Ritos
Penais  cc.  o  art.  62,  inc.  IV,  da  Lei  Complementar  nº  75/93).  5.  Arquivamento  inadequado.
Apreensão de mais de 153 maços de cigarros. Nítido caráter comercial. 6. Designação de outro
Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

125. Processo: JF/PR/CUR-5079976-
80.2014.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 4765/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO  20,  CAPUT,  DA  LEI  10.522/2002.  MPF:  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62,
INCISO IV). ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar o crime de descaminho
(CP, artigo 334), em virtude da elisão elisão de tributos na ordem de R$ 2.156,96. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da insignificância
ao caso. Consignou, ainda, que a habitualidade não seria fator de afastamento da insignificância.
3. Discordância do Juiz Federal, que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da
existência de reiteração delitiva. 4. Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo
62, inciso IV). 5. Nos termos 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. (61ª Sessão de
Coordenação,  de  04.03.2013).  Contudo,  no  presente  caso,  não  se  afigura  possível  a  sua
incidência devido à prática reiterada de delito da mesma natureza pelos investigados. 6. A prática
reiterada da mesma conduta delitiva  impede que o fato seja considerado como destituído de
significação  penal.  A recalcitrância  no cometimento  de delitos  faz surgir  o  desvalor  da  ação,
demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede
que  o  fato  se  apresente  como  insignificante  perante  o  Direito.  Precedentes  (STF,  HC  nº
112.597/PR, 2ª Turma, Rel.  Ministra Cármen Lúcia, DJe).  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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

126. Processo: JFRS/URU-5003703-
42.2014.4.04.7103-INQ - Eletrônico 

Voto: 4747/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
URUGUAIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334)  E  FALSIDADE
IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO (CPP,  ARTIGO 28  C/C  A LC 75/93,
ARTIGO 62, INCISO IV). INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de descaminho (CPP, art.
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334) e falsidade ideológica (CP, art. 299). 2. Consta dos autos que o investigado foi surpreendido
transportando 1.700 óculos de grau, se utilizando, para tanto, de nota fiscal ideologicamente falsa
visando ludibriar a fiscalização policial. O valor dos tributos iludidos foi estimado em R$ 4.343,50.
3. Arquivamento do feito em relação ao crime de descaminho, com fundamento no princípio da
insignificância, haja vista que o valor dos tributos iludidos não ultrapassou R$ 10.000,00. Noutro
giro,  considerou o crime de falsidade ideológica absorvido pelo crime de descaminho, já que
aquele  seria  crime-meio  para  a  prática  do  crime-fim,  exaurindo-se  nesse  último.  4.  O  Juízo
Federal discordou das razões expostas pelo parquet, por considerar que as condutas ora em
análise  possuem  alto  grau  de  reprovabilidade,  já  que  se  trata  de  óculos  de  grau,  produto
destinado  a  fins  terapêuticos  ou  medicinais,  com  risco  a  saúde  pública,  além,  ainda,  do
investigado ter se utilizado de nota fiscal fraudulenta. 5. O Procurador oficiante, então, antes de
remeter os autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP, esclareceu que as mercadorias
apreendidas tratavam-se de, tão somente, armações de óculos de grau, não existindo qualquer
informação da apreensão de lentes de grau. Remessa dos autos a 2ª CCR. 6. Compulsando os
autos, verifica-se a existência de imagem das mercadorias apreendias, na qual pode-se perceber
adesivos colados em local onde geralmente se encontram as lentes, o que leva a crer não se
tratar apenas de armações de óculos. 7. Assim, existindo diligências passíveis de melhor elucidar
os fatos, prematuro o arquivamento do presente caderno apuratório antes que se verifique a real
natureza das mercadorias apreendidas.  8. Designação de outro membro do Ministério Público
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

127. Processo: JF/SP-0000173-27.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 4715/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO  JUIZ  FEDERAL.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 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. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 15 sementes de maconha (Cannabis Sativa
Linneu), oriundas do exterior. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
dos autos entendendo atípica a conduta. Discordância do magistrado. 3. Ainda que as sementes
de maconha não contenham o princípio  ativo THC (tetrahidrocanabinol),  tal  circunstância  não
afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33
da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico
destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção. 4. A
conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da importação de
insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. Precedentes STJ (AgRg no
Resp 1442224/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016,
Dje  13/06/2016;  AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.  Min.  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015) 5. Assim, independentemente de a importação
das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância
entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,
que será devidamente avaliada na instrução processual. 6. Designação de outro membro para dar
prosseguimento à persecução penal.

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

128. Processo: JF/SP-0004807-66.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 4716/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO  JUIZ  FEDERAL (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).
CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA.  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. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a
apreensão de 16 sementes de maconha (Cannabis  Sativa Linneu),  oriundas do exterior.  2.  O
Procurador  da República oficiante  promoveu o arquivamento dos  autos  entendendo atípica  a
conduta, configurando mero ato preparatório para o delito tipificado no art.  28, § 1º da Lei nº
11.343/06. Discordância do magistrado. 3. Ainda que as sementes de maconha não contenham o
princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois
o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga
em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado a sua preparação, sendo
também incriminadas as etapas anteriores da produção. 4. A conduta do investigado se amolda ao
art.  33,  § 1º-I  da Lei  nº  11.343/06,  diante da importação de insumo ou matéria-prima para a
produção/confecção do entorpecente. Precedentes STJ (AgRg no Resp 1442224/SP, Rel.  Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, Dje 13/06/2016; AgRg no
REsp  1546313/SC,  Rel.  Min.  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
15/10/2015, DJe 05/11/2015). 5. Assim, independentemente de a importação das sementes ter
sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente,  a
conduta  do  investigado  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  que  será
devidamente  avaliada  na  instrução  processual.  6.  Designação  de  outro  membro  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

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

129. Processo: JF/SP-0000944-73.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 4771/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO  JUIZ  FEDERAL.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 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. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 26 sementes de maconha (Cannabis Sativa
Linneu), oriundas do exterior. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
dos autos entendendo atípica a conduta. Discordância do magistrado. 3. Ainda que as sementes
de maconha não contenham o princípio  ativo THC (tetrahidrocanabinol),  tal  circunstância  não
afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33
da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico
destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção. 4. A
conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da importação de
insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. Precedentes STJ (AgRg no
Resp 1442224/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016,
Dje  13/06/2016;  AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.  Min.  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015) 5. Assim, independentemente de a importação
das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância
entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,
que será devidamente avaliada na instrução processual. 6. Designação de outro membro para dar
prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.
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130. Processo: JF/SP-0013091-97.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 4732/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP,  ART.  28).  USO DE MEIO FRAUDULENTO
PARA A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA
QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possível  prática do crime
previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente em suposto financiamento fraudulento para
aquisição de automóvel.  2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
inquérito  em relação  ao  crime previsto  no  art.  19  da  Lei  n°  7.492/86,  aduzindo  que  a  ação
criminosa não gerou ofensa ao sistema financeiro nacional, que é o bem jurídico tutelado pela
norma  penal.  Em  consequência,  requereu  que  fosse  declarada  a  incompetência  da  Justiça
Federal  para  o  processamento  e  julgamento  do  crime  remanescente  (CP,  art.  171),  com  a
remessa dos autos à Justiça Estadual. Discordância do magistrado. 3. Verifica-se que, no caso, o
contrato de mútuo teria finalidade certa, consistente na aquisição de veículo, fato que se amolda
no conceito  de  financiamento,  e  não  no  de  empréstimo,  que  não  exige  qualquer  destinação
específica.  4.  A obtenção  mediante  fraude  de  qualquer  tipo  de  empréstimo  com  destinação
específica e vinculada  com recursos públicos ou não, concedidos por instituições públicas ou
privadas   configura,  em  tese,  o  crime  previsto  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86  (e  não  o  de
estelionato), cabendo à Justiça Federal processar e julgar o crime em apuração. Precedentes do
STJ (CC 112.244-SP e CC 121.224/SC) e Enunciado n° 48 da 2ª CCR. 5. 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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

131. Processo: JF/SP-0014598-93.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 4737/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: IPL. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO
APURATÓRIO EM JUÍZO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REMESSA DOS AUTOS A ESTE
COLEGIADO. CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA AO ART. 33, § 1º, INC. I, CC. O ART. 40, INC.
I, DA LEI Nº 11.343/2006. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF, ATUANTE NA PR/SP,
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Inquérito policial  que foi  instaurado para
apurar suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I, cc. o art. 40, inc. I, da Lei nº
11.343/2006, tendo em vista apreensão, em 13.03.2015, pela Alfândega da Receita Federal em
São Paulo, de encomenda postal contendo 05 (cinco) sementes da planta de espécie Cannabis
Sativa Linneu (Maconha), importadas do exterior por destinatário residente em Porto Alegre/RS. 2.
Pedido de arquivamento do feito em Juízo pela Procuradora oficiante, sob a tese de atipicidade da
conduta perpetrada, ante a pequena quantidade de substâncias apreendias, que não se presta a
configurar o crime do art. 33, § 1º, inc. II, ou do art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06, nem, lado
outro, de contrabando. 3. A Magistrada, porém, ajustou os fatos ao crime de contrabando, por ser
proibida a entrada de sementes de maconha no país. 4. Remessa dos autos a este Colegiado (art.
28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Conduta típica que se amolda, prima facie, ao
art. 33, § 1º, inc. I, cumulado com o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006, norma especial em
relação  ao  delito  de  contrabando,  diante  da  importação  de  insumo ou  matéria-prima  para  a
produção/confecção do entorpecente, ainda que para consumo próprio. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça (HC 100.437/SP, DJe 02/03/2009). 6. Designação de outro Membro do Parquet
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.
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132. Processo: PRM-JND-3422.2015.000058-6-INQ Voto: 4799/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 06.01.2015, na cidade de
Cajamar/SP.  Três  investigados  armados  que  teriam  abordado  funcionário  da  EBCT,  durante
realização de entregas, e roubado diversas encomendas, mediante grave ameaça e condução
forçada do empregado a um local ermo (matagal). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências efetuadas pela Polícia Federal. Ausência de provas testemunhais. Fato que se
deu em local inabitado. Ausência de elementos mínimos da autoria delitiva e inexistência 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

133. Processo: PRM/SJR-3409.2015.000406-0-INQ Voto: 4790/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial.  Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela Vara do Trabalho em José
Bonifácio/SP. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no bojo de reclamação
trabalhista. Testemunha da parte reclamante que prestou depoimento contraposto a declaração
anteriormente prestada  em outra  ação  laboral,  em que figurou  como reclamante.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da leitura das afirmações adversadas, verificam-se
meras contradições, as quais se limitam aos intervalos de trabalho dos funcionários da sociedade
empresária reclamada. Ponto que se mostrou irrelevante e desinfluente ao deslinde da causa
judicial.  Alegativas  que  denotam,  apenas,  desconhecimento  ou  descuido  quanto  ao  uso  dos
nomes  jurídicos  in  itineri  e  intrajornada,  já  que  invertidos  os  tempos  laborais  respectivos
declarados numa e noutra reclamação. Depoimento que não objetivou alterar a realidade dos
fatos. Ausência de dolo na conduta examinada. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

134. Processo: JF/SP-PIMP-0014641-
30.2015.4.03.6181

Voto: 4719/2016 Origem: PR-SP - PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI N°
9.613/98, ART. 1°, I). REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para
apurar  possível  crime  de  lavagem  de  dinheiro  (Lei  n°  9.613/98,  art.  1°,  I),  a  partir  do
encaminhamento pelo COAF de Relatório de Inteligência Financeira, informando movimentações
financeiras  atípicas  por  parte  de  pessoa  física,  comerciante  de  sucata.  2.  O  Procurador  da
República oficiante  promoveu o arquivamento do feito,  por não vislumbrar  a prática de crime
antecedente de competência da Justiça Federal, haja vista o investigado responder por crime de
receptação. Ainda, salientou a desnecessidade de envio dos autos ao Ministério Público Estadual
já que este também teria sido comunicado pelo COAF. 3. O Juízo Federal, no entanto, discordou
da promoção de arquivamento por vislumbrar que o investigado poderia ter omitido receitas ou,
ainda, ocultado patrimônio de terceiros. 4. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria
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admitido  o  arquivamento,  se  ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  da  materialidade
delitivas, após esgotadas as diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca,
segura  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade.  Não  é,
contudo, o caso dos autos. 5. No caso, ante a possível ocorrência de omissão de receitas pelo
investigado, se faz necessária a realização de diligências complementares afim de descartar a
possível prática de crime contra a ordem tributária, oficiando-se a Receita Federal do Brasil para
tanto.  6.  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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

135. Processo: DPF/AGA/TO-00021/2015-INQ Voto: 4713/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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 de sociedade empresaria teria apresentado a
agentes de Polícia Rodoviária Federal Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
falso, decorrente de veículo objeto de furto ou roubo. 1) Suposto crime de uso de documento
público falso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Diligência. Investigado
que alegou desconhecer o falsum, tendo, tão só, a posse momentânea do veículo, constando da
CRLV nome diverso de proprietário. Ausência dos indícios mínimos de dolo na conduta praticada
e, consequentemente, de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.
2) Suposto crime de falsificação de documento público (CRLV). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 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).  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  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  e  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

136. Processo: DPF/VGA-00098/2008-INQ Voto: 4741/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURIDICO DA PRM/POUSO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de adulteração de laticínios (Lei nº 8.137/90, art. 7º, inc. III) e de
invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A) pertencente a sistema de sociedade empresária
privada. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Competência da Justiça Estadual
para processar e julgar crime contra as relações de consumo. Precedentes do Superior Tribunal
de  Justiça  (CC  132.587/MA,  Terceira  Seção,  DJe  04/12/2014;  e  CC  107.342/GO,  DJe
21/08/2014). Prejuízo informático suportado por particular. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Inexistência  de ofensa direta  às atribuições fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais.
Homologação do declínio de atribuição 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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137. Processo: SRPF-AP-00302/2013-INQ Voto: 4750/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso
(CP, arts.  297 e 304).  Relato de apresentação de diploma de Bacharelado e Licenciatura em
Educação Física a órgão público. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 desta 2ª
CCR/MPF).  Diligência.  Expedição de ofícios ao Conselho Regional  de Educação Física da 8ª
Região e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, em resposta, negaram uso do referido
diploma pelo investigado. Utilização do documento que se deu perante a prefeitura municipal.
Incidência da Súmula nº 104 do Superior Tribunal de Justiça ao caso examinado: Compete à
Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso
relativo a estabelecimento particular de ensino.. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

138. Processo: 1.01.000.000077/2016-62 Voto: 4717/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Denuncia  apócrifa  relatando que  Comandante  e  Subcomandante  do  Exército
Brasileiro estariam praticando torturas físicas e psicológicas contra outros militares presos em
duas Organizações Militares, em pretenso conluio com integrantes do Ministério Público Militar.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  33,  2ª  CCR).  Denuncia  genéria  desacompanhada  de
identificação de qualquer autoridade do MPM. Ausência de autoridade com prerrogativa de foro a
justificar a tramitação dos autos na Procuradoria Regional da República 1ª Região. Segundo as
parcas informações trazidas aos autos, verifica-se a ausência de elementos aptos a configuração
da suposta prática do crime de tortura, podendo vir a caracterizar o crime de ameaça (CPM, art.
223). Suposto crime cometido por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar
na  mesma  situação  ou  assemelhado  (art.  9ª,  II,  a,  do  CPM).  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Militar.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

139. Processo: 1.14.010.000080/2016-17 Voto: 4806/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/1965) e injúria racial (CP,
art. 140, § 3º) atribuídos a Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí contra particular.
Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº  32 desta  2ª  CCR/MPF).  Ilícito  penal  que é
atribuído a agente público estadual. Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço ou
interesse  da  União,  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Inexistência  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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140. Processo: 1.15.000.002607/2015-31 Voto: 4819/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  da  fato.  Possível  crime  de  violação  de  direito  autoral  (CP,  art.  184,  §  2º).  Denuncia
anônima dando conta que site da rede mundial de computadores estaria promovendo a venda
ilegal de cursos à distancia se utilizando de conteúdos eletrônicos pirateados. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de transnacionalidade do delito. O fato de o crime
ter ocorrido pela rede mundial de computadores não atrai, por si só, a competência da Justiça
Federal. Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente deste
Colegiado (Procedimento n° 1.25.002.000441/2014-71, julgado na Sessão n° 602, de 04/08/2014,
à unanimidade). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

141. Processo: 1.15.002.000539/2015-55 Voto: 4814/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/98, art. 1º). Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF,
dando  conta  de  movimentações  financeiras  atípicas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Entendimento  de  que  o  crime  de  lavagem  de  dinheiro  é  de
competência da Justiça Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas; ou quando o crime antecedente for de competência
da Justiça Federal. Precedente STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 05/06/2013). No caso, as investigações denotam a ocorrência de crime antecedente
de  competência  da  Justiça  Estadual,  por  suposto  desvio  de  verbas  municipais.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

142. Processo: 1.16.000.001576/2016-44 Voto: 4808/2016 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).  Notícia  de  oferta  de  cursos
especializados, mestrado e doutorado sem a devida autorização do Ministério de Educação  MEC,
por parte de instituição de ensino superior privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº  32  desta  2ª  CCR).  Instituição  de  ensino  particular.  Prejuízos  que  foram  suportados  por
particulares. Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e específica a bem, serviço ou
interesse da União,  ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Precedentes do
Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC 047432,  julgado  em 09/04/2010;  e  CC 97.091/AC,  Terceira
Seção, julgado em 15/12/08, DJe 5/2/09). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal
para prosseguimento da 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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143. Processo: 1.16.000.001884/2016-70 Voto: 4758/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de roubo de celular (CP, art. 157) e maus-tratos (CP, art. 136)
contra pessoa portadora de deficiência, praticados por assistentes sociais de albergue. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Inexistência de crime cometido por servidor público
federal. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

144. Processo: 1.17.000.000603/2016-24 Voto: 4753/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Particular, representante de
beneficiária do INSS, estaria retendo indevidamente os valores recebidos pela beneficiária, haja
vista não ser mais sua responsável. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Prejuízo
suportado  pela  particular.  Ausência  de  indícios  de  irregularidade  na  concessão  do  benefício.
Investigada excluída da condição de representante pelo  INSS.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

145. Processo: 1.17.001.000202/2015-83 Voto: 4751/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de estelionato (CP, art.
171). Emissões e comercializações de certificados ideologicamente falsos de cursos livres por
instituições  de  ensino  particulares,  induzindo  a  erro  alunos  matriculados,  sob  a  inverídica
informação de que tais cursos seriam registrados no Ministério da Educação. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Instituições  de  ensino  particulares.  Prejuízos  suportados  por
particulares.  Incidência da Súmula nº 104 do Superior Tribunal de Justiça: Compete à Justiça
Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a
estabelecimento particular  de ensino.  Inexistência  de elementos que denotem ofensa direta  e
específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Precedentes do STJ (CC 047432, Rel. Min. Og Fernandes, 09/04/2010; e CC 97.091/AC,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 15/12/08, DJe 5/2/09). Ausência
de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

146. Processo: 1.18.000.000554/2016-92 Voto: 4745/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Vítima que relata ter
recebido  ligação  de  pessoa  que  se  passou  por  seu  parente,  afirmando  ter  sofrido  acidente,
pedindo-lhe  que  efetuasse  depósito  em  conta  poupança  da  Caixa  Econômica  Federal,  no
montante de R$ 1.000,00 (mil reais), o que teria sido realizado prontamente. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Prejuízo que foi suportado, exclusivamente, por particular. O
fato de o investigado ter utilizado conta da CEF para proceder ao golpe não é suficiente, por si só,
a atrair a competência da Justiça Federal para o exame do caso. 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.

Deliberação: 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

147. Processo: 1.18.000.001307/2016-11 Voto: 4810/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  praticado  mediante  obtenção  fraudulenta  de
empréstimo consignado junto à instituição financeira privada em nome de beneficiário do Instituto
Nacional do Seguro Social   INSS. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Banco
particular.  Prejuízo  suportado  unicamente  por  particular.  Inexistência  de  lesão  à  União  ou  a
qualquer de suas entidades. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 432; CC
125061/MG,  Dje  17/05/2013;  CC  122257/SP,  Dj  28/11/2012).  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

148. Processo: 1.18.002.000104/2016-80 Voto: 4739/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de incitação ao crime praticado por meio de rede
social  na  Internet.  Relato  de  vídeo  eletrônico  de  teor  discriminatório  contra  mulheres.
Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
desta 2ª CCR/MPF). Segundo o Enunciado nº 50 deste Órgão Revisor: O fato de a conduta ter
ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, por si só, a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal do crime tipificado no art. 20 da Lei nº 7.7169/89.. Com
efeito, para se falar em atribuição federal, são necessários dois requisitos: 1) previsão do tipo em
tratado ou convenção internacional ao qual o Brasil tenha aderido; e 2) início da execução, ou seu
resultado, tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Aplicação à espécie, mutatis mutandis, de
precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dj 16/04/2013) e deste
Colegiado (Procedimento MPF n° 1.29.000.003300/2014-81, Relator: Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho, julgado, à unanimidade, na Sessão de Revisão nº 628, em 21/09/2015). Ausência de
indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  noticiada.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação do declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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149. Processo: 1.23.005.000148/2015-39 Voto: 4744/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de comercialização de produto destinado a fins terapêuticos ou
medicinais  (CP,  art.  273,  §1°-B,  inc.  I),  sem  registro  junto  à  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária  ANVISA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 desta  2ª CCR).  Medicamentos de origem brasileira.  Venda que se deu em
território  nacional.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Inexistência de indícios de internacionalidade
do  delito  ou  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.
Precedente  Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC  104.842/PR,  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,
Terceira Seção, Dje 01/02/2011).  Homologação do declínio de atribuição 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

150. Processo: 1.23.005.000491/2015-83 Voto: 4820/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Particular  teria
apresentado, em processo de escolha de conselheiros tutelares no município de Redenção/PA,
histórico escolar falso de colégio particular. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Documento apresentado a órgão municipal. 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.
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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

151. Processo: 1.25.000.004125/2015-79 Voto: 4718/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3°) praticado contra dois estudantes
da  Universidade  Federal  do  Paraná  (UFPR).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª
CCR/MPF). Eventuais condutas criminosas praticadas entre alunos da UFPR. O simples fato das
condutas  terem  ocorrido  nas  dependências  de  Universidade  Federal  não  atrai,  por  si  só,  a
competência  da  Justiça  Federal.  Inexistência  de  crime praticado  por  servidor  público  federal.
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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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152. Processo: 1.25.008.000304/2016-48 Voto: 4761/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia da fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184, § 2º). Apreensão de
CDs e DVDs gravados, produzidos sem a autorização dos titulares do direito autoral e expostos à
venda em estabelecimento no Município de Ponta Grossa/PR. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 desta 2ª CCR/MPF). Comércio que se deu dentro do território nacional. Inexistência de provas
da importação do material. O só fato de serem os materiais contrafeitos de origem estrangeira não
atrai,  por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal  para  o  exame  da  hipótese.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente  deste  Colegiado  (Procedimento  n°  1.25.002.000441/2014-71,
julgado  na  Sessão  n°  602,  de  04/08/2014,  à  unanimidade).  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

153. Processo: 1.26.000.000264/2016-77 Voto: 4756/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia  de  fato.  Suposto  crime  de  lavagem de  dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º)  atribuído  a
particular. Relato de movimentação financeira atípica (depósito em conta bancária), no valor de
R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR/MPF). O tipo penal em apreço é de competência da Justiça Federal somente quando
praticado contra o Sistema Financeiro Nacional e a ordem econômico-financeira, ou em ofensa
direta e específica a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, ou quando o delito antecedente for de competência da Justiça Federal. No
caso em análise, conforme cópia de sentença penal condenatória, os crimes antecedentes ao de
branqueamento  de  capitais  são  estelionato  e  adulteração  de sinal  de  veículo  automotor,  não
havendo nos autos indícios das demais hipóteses que despertam a competência federal  para
processar e julgar o feito. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

154. Processo: 1.26.000.000638/2016-54 Voto: 4748/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de falsificação de documentos particulares (CP, art. 298) e de
uso  de tais  documentos  inautênticos  (CP,  art.  304)  perante  Juízo  Estadual.  Autores  de ação
judicial  de divórcio que afirmaram, em audiência,  não serem suas as assinaturas apostas na
petição inicial, na procuração ad judicia e na declaração de pobreza juntadas aos autos daquele
processo  cível.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).
Documentos contrafeitos que macularam a fé pública de órgão estadual. Ausência de ofensa a
bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas
empresas públicas. Inexistência 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



 Ata da 653ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                          PGR-00215060/2016

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

155. Processo: 1.26.000.000982/2016-43 Voto: 4752/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-
A). Relato do representante de que terceiro teria obtido acesso indevido a seu aparelho celular,
deletando imagens fotográficas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Prejuízo
informático suportado por particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Inexistência de ofensa direta às
atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.  Homologação  do  declínio  de
atribuição 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

156. Processo: 1.26.000.001225/2016-97 Voto: 4749/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Particular  teria
apresentado documento falso de terceiro, consistente em carteira de identidade médica emitida
pelo Conselho Federal de Medicina, perante banco privado. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da  2ª  CCR).  Documento  apresentado  a  banco  privado.  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. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

157. Processo: 1.26.000.002257/2011-03 Voto: 4813/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/98,  art.  1º).  Expediente  instaurado  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do
Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF),  dando  conta  de  movimentações
financeiras atípicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Entendimento
de que o crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Federal somente quando
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou
quando  o  crime  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.  Precedente  STJ  (CC
113.359/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). No caso, as
investigações denotam a ocorrência de crime antecedente de competência da Justiça Estadual,
tendo em vista que os suspeitos são investigados pelo crime de agiotagem (Lei nº 1.521/51, art.
4). 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.
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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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

158. Processo: 1.26.005.000212/2015-70 Voto: 4746/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de exercício ilegal da medicina (CP, art. 282).
Enfermeira  que  estaria  atuando  irregularmente  como  Médica,  no  Município  de  Ibirajuba/PE,
prescrevendo medicamentos a pacientes do Programa Saúde da Família  PSF, valendo-se de
nome  de  profissional  e  de  respectivo  número  junto  ao  Conselho  Regional  de  Medicina  em
Pernambuco (CRMPE). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Atuação médica ilegal
que se deu diretamente perante órgão municipal,  sem utilização de documento ou informação
falsa  perante  o  CRM.  O fato  de os  Conselhos  Federal  e  Regionais  de  Medicina  (autarquias
federais) desempenharem a função de fiscalizar o exercício da profissão de médico (art. 15, c, do
Decreto nº 44.045), não tem o condão de, por si só, fixar a competência da Justiça Federal para o
processamento  e  julgamento  da respectiva  ação  penal.  Delito  que  tem por  sujeito  passivo  a
coletividade e por objeto jurídico tutelado a saúde pública. Ausência de ofensa direta e específica
a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas
federais.  Precedentes  deste  Colegiado  (Procedimento  MPF  nº  1.34.001.003981/2014-15;
Procedimento MPF nº 1.18.000.003313/2013-52; e Procedimento MPF nº 1.29.000.001526/2014-
47).  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

159. Processo: 1.27.000.000862/2016-17 Voto: 4754/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de invasão de terras da União (Lei nº 4.947/66, art. 20). Particular
que teria invadido terreno pertencente à Liquigás Distribuidora S/A (sociedade de economia mista
federal  vinculada à PETROBRAS).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desa 2ª CCR/MPF).
Aplicação ao caso 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.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

160. Processo: 1.29.002.000288/2016-02 Voto: 4759/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º, ou no art. 278 do Código
Penal. Comércio irregular de medicamento anabolizante pela Internet (aplicativo de mensagem
instantânea e rede social). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).
Comércio que se deu dentro do território nacional. Ausência de provas de transnacionalidade na
conduta noticiada. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

161. Processo: 1.29.014.000173/2016-71 Voto: 4789/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Sociedade empresária
teria se utilizado de certidões ideologicamente falsas, supostamente emitidas pela Receita Federal
do  Brasil,  visando  obter  inscrição  no  cadastro  de  fornecedores  da  Prefeitura  Municipal  de
Lajeado/RS. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Documento apresentado a ente
municipal. 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.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

162. Processo: 1.30.001.002026/2016-63 Voto: 4762/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º).
Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Entendimento de que o crime de lavagem de
dinheiro  é  de  competência  da  Justiça  Federal  somente  quando  praticado  contra  o  sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou quando o crime antecedente
for  de competência da Justiça Federal.  Precedente STJ (CC 113.359/RJ,  Rel.  Ministro Marco
Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  05/06/2013).  No  caso,  as  investigações  denotam  a
ocorrência de crimes antecedentes de competência da Justiça Estadual, tendo em vista que o
suspeito é investigado por envolvimento com milícias no Estado do Rio de Janeiro e porte de
arma de uso restrito. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

163. Processo: 1.30.001.002311/2016-84 Voto: 4787/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Medica teria omitido, em
exame demissional, sequela sofrido por trabalhador decorrente de acidente de trabalho. Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Empregado  de  empresa  privada.  Informação
supostamente  falsa  que  teria  ocorrido  em  documento  particular.  Ausência  de  atribuição  do
Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos
invocados pelo membro do Parquet Federal.
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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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

164. Processo: 1.30.001.004841/2015-86 Voto: 4811/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  militar  de  peculato  (CPM,  art.  303).  Revólver  que  teria  sido
entregue a militar do Exército para ser destruído, teria sido apreendido na posse de particular.
Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ª CCR). Suposto crime cometido por militar em situação
de  atividade  ou  assemelhado,  contra  patrimônio  sob  a  administração  militar,  ou  a  ordem
administrativa  militar   (art.  9ª,  II,  e,  do  CPM).  Competência  da  Justiça  Militar  da  União.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

165. Processo: 1.31.000.000435/2016-06 Voto: 4730/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de apropriação  indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  III).  Representante
noticia  a  cobrança  de  valores  abusivos  referente  a  honorários  advocatícios  por  parte  de
advogado.  Revisão de declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Eventual  crime praticado  contra
interesse de particular e em prejuízo deste. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

166. Processo: 1.31.001.000143/2016-55 Voto: 4723/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia  de  fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  8.137/90).  Noticia  anonima
encaminhada  pela  Sala  de  Atendimento  do  Cidadão  noticiando  existir  grupo  criminoso,  com
participação  de  policiais  civis  e  militares,  empresários  e  servidores  públicos  municipais,  que
exerce  praticas  criminosas  de  tráfico  de  entorpecentes  e  sonegação  de  tributos  municipais.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Denuncia  genérica,  desacompanhada  de
elementos  probatórios  mínimos.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

167. Processo: 1.32.000.000475/2016-11 Voto: 4782/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do
Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF),  dando  conta  de  movimentações
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financeiras  atípicas  pelo  presidente  da  Companhia  de  Desenvolvimento  de  Roraima  -
CODESAIMA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). No caso, o RIF
encaminhado é complementar ao RIF que deu origem ao IPL Nº 0196/2012, no qual se promoveu
o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual haja vista os indícios apontarem para
desvio de recursos públicos estaduais. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

168. Processo: 1.33.005.000222/2016-51 Voto: 4807/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art.
345). Funcionários de sociedade empresária privada (supermercado) que teriam agredido pessoa
quando de furto  de chocolates do estabelecimento,  no Município  de Joinville/SC.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Fatos criminosos que se reportam a
particulares. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas
entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

169. Processo: 1.34.001.001447/2016-28 Voto: 4710/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Farmacêutico, sócio-
proprietário de sociedade empresária, teria falsificado Certidão de Regularidade de sua empresa,
documento expedido pelo Concelho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, e a utilizado
para instruir  ação de cobrança movida contra a Prefeitura Municipal  de Aguaí/SP. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Documento apresentado à Vara única da Comarca de
Aguaí. 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. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

170. Processo: 1.34.021.000076/2016-29 Voto: 4760/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de comércio irregular de medicamento veterinário (Lei nº 8.137/90,
art.  7º,  inc. II).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Competência da Justiça
Estadual para processar e julgar crime contra as relações de consumo. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (CC 132.587/MA, Terceira Seção, DJe 04/12/2014; e CC 107.342/GO, DJe
21/08/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
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Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Inexistência  de  ofensa  direta  às  atribuições
fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.  Homologação  do  declínio  de  atribuição  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

171. Processo: 1.35.000.000726/2016-47 Voto: 4743/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, inc. III). Representante
que relata retenção de valores além do devido referente a honorários advocatícios por parte de
advogado constituído em ação que tramitou perante Juízo Trabalhista. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Eventual prejuízo causado pelo ilícito que é
restrito, exclusivamente, a interesses de particular. Inexistência de elementos que denotem ofensa
direta e específica a bem, serviço 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

172. Processo: 1.35.000.001080/2016-15 Voto: 4757/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Representação.  Suposto crime de lesão corporal  (CP,  art.  129)  praticado em
desfavor de infante, ocorrida em recinto de escola particular, na cidade de Aracaju/SE. 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 de suas empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do MPF para
a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Declínio)

173. Processo: DPF/SR-AL-00202/2015-INQ Voto: 4735/2016 Origem: GABPR7-MTS - 
MARCELO TOLEDO SILVA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial.  Supostos crimes de estelionato majorado (CP, art.  171, § 3º) e de falsidade
ideológica (CP, art. 299) praticados em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS.
Requerimento  de  Salário-maternidade  mediante  apresentação  de  falso  atestado  médico.
Promoção de declínio de atribuições que se recebe, em parte, como arquivamento. 1) Possível
estelionato  majorado:  revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Crime  não
configurado. Concessão do benefício pleiteado que não exige apresentação de atestado médico.
Homologação do arquivamento. 2) Possível falsidade ideológica: revisão de declínio (Enunciado
nº 33 desta 2ª CCR/MPF). Fraude que não se deu em detrimento do INSS. Ausência de ofensa a
bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes deste Colegiado (Procedimentos
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nº  1.22.000.002627/2013-13  e  nº  1.29.000.002394/2014-71).  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  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  e  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

174. Processo: 1.00.000.003186/2016-79 Voto: 4802/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Relatório  enviado  ao  Ministério  Público  Federal  por  Grupo  Especial  de
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Suposto crime de redução a condição
análoga  à  de  escravo  (CP,  art.  149)  atribuído  a  empregador,  em zona  rural,  no  período  de
27/07/2015  a  06/08/2015.  Recebimento  do  declínio  de  atribuições  como  promoção  de
arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme o item 5 do referido relatório: No
caso em apreço, deduz-se que não havia na Fazenda fiscalizada práticas que caracterizasse,
situações de trabalha análogo ao de escravo, embora tenham sido encontradas irregularidades
pertinentes às áreas de legislação e de saúde e segurança no trabalho, que foram objeto de
autuação. (SIC).  Ausência de materialidade delitiva e,  por conseguinte, de justa causa para o
prosseguimento do feito. Meros ilícitos trabalhistas. Remessa de cópia dos autos ao Ministério
Público do Trabalho. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a).  Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.  José Adonis
Callou de Araújo Sá.

Pelo Provimento do recurso

175. Processo: 1.15.000.000477/2016-82 Voto: 4815/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Recurso.  Noticia  de fato.  Suposto crime contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  I)
praticado mediante inserção de declarações inverídicas em Declaração de Ajuste Anual do IRPF
relativas às despesas médicas. Valor do imposto sonegado calculado em R$ 4.565,89. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em relação ao falsum, dado o nítido intuito de suprimir
ou reduzir o valor do tributo devido, a conduta, por força do princípio da consunção, amolda-se ao
art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/1990, restando por ele absorvido. Precedente do Superior Tribunal
de Justiça (EREsp 1154361/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/02/2014,
DJe 06/03/2014). No entanto, consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da
insignificância  aos  débitos  tributários  que não  ultrapassem o limite  de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02 (Precedentes: Resp 1306425/RS, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Dje 01/07/2014; AgRg no Aresp 323486/RS, Rel.
Min.  Regina  Helena Costa,  Quinta  Turma,  Dje  11/12/2013;  Resp 1112748/TO,  Rel.  Min.  Felix
Fischer, Terceira Seção, Dj 09/09/2009). Provimento do recurso para insistir no arquivamento da
presente notícia de fato.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou pelo provimento do recurso,
nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Restou  vencido Dr.  José  Adonis  Callou  de  Araújo  Sá.
Participou da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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Homologação de Arquivamento

176. Processo: DPF/JFA-00506/2014-INQ Voto: 4822/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Suposta prática do crime do art. 183 da Lei nº 9472/97. Radiodifusão. Acordo de
cooperação nº 02/2012 estabelecido entre a Agência Nacional de Telecomunicações  ANATEL e o
Ministério  das  Comunicações  para  postergação  da  interrupção  cautelar  das  estações
'clandestinas' enquanto não atendida a política pública de existir  no Município, no mínimo, 03
(três) entidades regularmente outorgadas e instaladas para transmitir à população programação
de radiodifusão de sons e imagens.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Atividade  de  telecomunicação  irregular  tolerada  temporariamente  pelo  Estado.  Ausência  de
tipicidade conglobante. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

177. Processo: DPF/SR-AL-00206/2015-INQ Voto: 4794/2016 Origem: GABPR6-JAB - JOEL 
ALMEIDA BELO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de descaminho ou contrabando (CP, 334, § 1º, alínea d, antiga
redação)  ou  contra  propriedade  intelectual  cometido  por  representantes  legais  de  sociedade
empresária privada (art. 189 ou 190 da Lei nº 9.279/1996). Mercadorias depositadas e prontas
para comercialização, desacompanhadas de documentação fiscal, as quais foram consideradas
pela  Receita  Federal  como  de  origem  estrangeira  (sem  CNPJ  do  fabricante  ou  a  inscrição
indústria brasileira) e sem comprovação da regular importação. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, inc. IV). O só fato de as mercadorias não conterem a etiqueta com a inscrição
indústria brasileira e a ausência de notas fiscais que comprovem a regular importação não são
provas hábeis a configurar a materialidade do delito de descaminho. Ainda que o senso comum
revele que grande parte das réplicas comercializadas no mercado interno seja produto oriundo da
República Popular da China, não se pode partir dessa presunção para considerar preenchido o
elemento  importar  do  tipo  penal  do  descaminho  ou  contrabando.  Ausência  de  provas  da
importação dos itens apreendidos. Crime do arts. 189 ou 190 da Lei de Propriedade Industrial que
é de ação penal privada e somente se procede mediante queixa, na inteligência do art. 199 da
mesma legislação. Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e,
consequentemente,  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

178. Processo: DPF-UDI-00456/2015-INQ Voto: 4795/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Crimes de falsificação e de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art.
289, caput e § 1º). Vítima que relata ter recebido cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais) inautêntica
de caixa de estabelecimento comercial (supermercado), em Uberlândia/MG, no dia 20.09.2015,
fato que teria sido identificado por frentista de posto de combustível, quando do uso do dinheiro
para abastecimento, oportunidade em que comunicou e entregou a nota à Polícia Militar. Revisão
de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Exame  pericial  que  concluiu  ser  a  moeda
contrafeita  e  apta  a  ser  confundida  no  meio  circulante  comum,  induzindo  a engano pessoas
desatentas ou desconhecedoras das características gerais de segurança das cédulas autênticas.
Oitiva da funcionária, que não soube apontar dados para identificação do infrator. Inexistência de
elementos mínimos que permitam esclarecer a autoria do falsum e da introdução da nota em
mercado, bem como de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Ausência



 Ata da 653ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                          PGR-00215060/2016

de justa causa para continuidade da persecução penal. Necessidade de comunicação do fato e
remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil
(MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.  Homologação  de
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

179. Processo: JF-DF-0037676-74.2015.4.01.3400-
INQ

Voto: 4792/2016 Origem: PR-DF - PROCURADORIA
DA REPUBLICA - DISTRITO 
FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial.  Representação. Suposto crime de furto qualificado mediante fraude (CP, art.
155,  §  4º,  inc.  II)  em  desfavor  de  correntista  da  Caixa  Econômica  Federal.  Relatos  de
movimentações irregulares em conta corrente da CEF, como saques, emissões de cheques e
pagamentos  não  autorizados.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  A
empresa pública federal informou que, por meio de auditoria interna, não foram constatadas as
mencionadas irregularidades. Ausência de provas da materialidade delitiva e, por conseguinte, de
justa causa para a persecução criminal. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

180. Processo: SRPF-AP-00132/2014-INQ Voto: 4776/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Possível crime de desobediência (CP, art. 330) a ordem proferida pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região imputado a Diretor de hospital, que deixou de comparecer,
apesar de intimado, à audiência judicial para prestação de informações sobre ambiente laboral.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada em abstrato para
o delito que é de 06 (seis) meses de detenção. Fato que se deu em 24.08.2011. Transcurso de
mais de 03 (três) anos os mais de três anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. VI). Prescrição da
pretensão punitiva estatal pela pena máxima em abstrato que ocorreu em 24/08.2014. Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, inc. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

181. Processo: 1.00.000.003344/2016-91 Voto: 4801/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Relatório  enviado  ao  Ministério  Público  Federal  por  Grupo  Especial  de
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Suposto crime de redução a condição
análoga  à  de  escravo  (CP,  art.  149)  atribuído  a  empregador,  em zona  rural,  no  período  de
08/04/2015 a 06/05/2015.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conforme
conclusão do referido relatório: Por tudo isso, se verificou a não caracterização do trabalho em
condições análogas a de escravo.. Ausência de materialidade delitiva e, por conseguinte, de justa
causa para o prosseguimento do feito. Meros ilícitos trabalhistas. Remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público do Trabalho. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

182. Processo: 1.00.000.003348/2016-79 Voto: 4767/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Relatório  enviado  ao  Ministério  Público  Federal  por  Grupo  Especial  de
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Suposto crime de redução a condição
análoga à de escravo (CP, art. 149) atribuído a empregador, em zona rural. Revisão (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Conforme conclusão do referido relatório, datado de 05.06.2015: Constatamos
que as condições de saúde,  segurança,  higiene,  e conforto  dos trabalhadores eram bastante
razoáveis  e que os trabalhadores recebiam seus salários em dias.  Diante do que, depois  de
lavrados  os  autos  de  infrações,  o  GEFM  encerrou  a  fiscalização  concluindo  que  não  havia
trabalho  realizado  em  condições  análogas  as  de  escravo.  (SIC).  Ausência  de  provas  da
materialidade delitiva e, por conseguinte, de justa causa para o prosseguimento do feito. Meros
ilícitos trabalhistas. Remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do Trabalho. Homologação
do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

183. Processo: 1.00.000.004994/2015-72 Voto: 4768/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Relatório  enviado  ao  Ministério  Público  Federal  por  Grupo  Especial  de
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Suposto crime de redução a condição
análoga à de escravo (CP,  art.  149)  atribuído a empregador,  em zona rural,  no Município de
Bannach/PA. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme conclusão do referido relatório, com
base em ação fiscalizatória realizada entre 10 e 21 de novembro de 2014: Reiteramos não terem
sido encontrados trabalhadores em condições análogas às de escravo no curso da fiscalização
ora relatada.. Ausência de provas da materialidade delitiva e, por conseguinte, de justa causa para
o prosseguimento do feito. Meros ilícitos trabalhistas. Remessa de cópia dos autos ao Ministério
Público do Trabalho. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

184. Processo: 1.12.000.000027/2016-00 Voto: 4779/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de estelionato (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento  de benefício
previdenciário após o óbito do titular no período de 6/2015 a 09/2015. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual  responsável  pelos
saques, sobretudo considerando a ausência de renovação de senha e procurador cadastrado, já
que os saques eram efetuados por cartão magnético. Ausência de indícios mínimos de 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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185. Processo: 1.12.000.000052/2016-85 Voto: 4797/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Procedimento de acompanhamento de cumprimento de pena alternativa. Revisão
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Extinção da execução da pena pelo cumprimento. Perda do objeto
deste 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

186. Processo: 1.14.000.000293/2016-50 Voto: 4827/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto  Nacional  do Seguro Social   INSS em razão do suposto recebimento irregular  de
pensão por morte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligencias. Oficiado, o
INSS informou que o benefício  foi  concedido regularmente.  Ausência  de indícios mínimos da
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

187. Processo: 1.14.000.002479/2015-62 Voto: 4657/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  em  Reclamação
Trabalhista  (CP,  art.  342).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Da  leitura  das
afirmações adversadas, verificam-se meras contradições relacionadas a questões tangenciais da
causa,  sendo  que  quanto  ao  fato  jurídico  relevante  houve  consenso  entre  os  depoimentos
prestados.  Ausência  de  potencialidade  lesiva  e  de  indícios  de  má-fé  ou  de  vontade  livre  e
consciente  de  prestar  declaração  falsa.  Dolo  não  evidenciado.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

188. Processo: 1.15.002.000159/2015-11 Voto: 4728/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito  Civil.  Apuração de suposta prática do crime de sonegação de autos de reclamação
trabalhista.  Art.  356  do  Código  Penal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Autos devolvidos ao cartório judicial.  Inexistência de retenção dolosa por parte da
advogada e ausência de prejuízo às partes. Precedente do STJ: RHC 45.651/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, DJe 25/08/2014. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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189. Processo: 1.15.004.000008/2016-23 Voto: 4803/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) atribuído a
ex-Gestor do Município de Quiterianópolis/CE, no exercício de 2009. Ausência de repasse de
contribuições previdenciárias recolhidas de funcionários ao Instituto Nacional do Seguro Social
INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência à Receita Federal do
Brasil.  Crédito  tributário  que se encontra  com exigibilidade suspensa,  em face da adesão da
citada municipalidade ao Parcelamento Especial regido pela Lei nº 12.810/13. Parcelamento que
se  equipara  ao  pagamento,  para  fins  de  extinção  da  punibilidade.  No  caso  particular,  as
prestações foram inadimplidas e estão sendo retidas e repassadas à Receita Federal do Brasil
dos  recursos  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios,  para  sua  quitação.  Interpretação
sistemática  do  art.  96,  §  4º,  da  Lei  nº  11.196/05,  com as  alterações  decorrentes  da  Lei  nº
11.960/09,  ou,  mais  recentemente,  pelo  art.  3º  da  Lei  nº  12.810/2013  (conversão  da  MP nº
589/2012), cc. o inc. I do Parágrafo Único do art. 160 da Constituição 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

190. Processo: 1.15.004.000125/2015-14 Voto: 4772/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Noticia de crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) e malversação de verbas públicas perpetrado pelo Município de Senador Pompeu/CE.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências à Receita Federal do Brasil.
Crédito tributário com exigibilidade suspensa em face da adesão do município ao Parcelamento
Especial regido pela Medida Provisória nº 589/2012, convertida na Lei nº 12.810/13. Parcelamento
que se equipara ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações não
poderão  ser  inadimplidas.  Aplicação  do  Enunciado  nº  19  desta  2ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento e remessa dos autos a 5ª CCR para análise da matéria de sua atribuição.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste colegiado e remessa dos autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF, para análise de matéria de sua atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.  José Adonis Callou de
Araújo Sá.

191. Processo: 1.16.000.000477/2016-45 Voto: 4729/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Possível utilização de
documentos falsos de servidor do Senado Federal para a abertura de conta-corrente e obtenção
de empréstimos bancários perante a CEF em Curitiba/PR. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Pedido de arquivamento amparado meramente no fato de que também teria havido o
encaminhamento da notícia crime a Polícia Federal do Paraná. Pedido de diligência dessa 2ª CCR
afim  de  comprovar  a  existência  de  inquérito  policial  que  apura  os  mesmos  fatos.  Diligência
cumprida. Existência de IPL nº 1336/2014-4 que tem por objeto apurar os mesmos fatos. Princípio
do ne bis in idem. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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192. Processo: 1.16.000.000721/2016-70 Voto: 4660/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art.  155) de um computador portátil  do Conselho
Federal de Enfermagem, ocorrido durante o vôo comercial de Brasília/DF a Vitória/ES. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art.  62, inciso IV). Diligências. Vítima que somente tomou ciência do
furto, ao chegar em sua residência em Vitória/ES, não sabendo indicar se o mesmo ocorreu em
Brasília ou em seu destino final. Ausência de informações acerca da pessoa responsável pela
subtração noticiada, a qual não foi identificada pela vítima, por testemunhas ou por câmaras de
segurança. Inexistência de indícios de autoria delitiva e 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

193. Processo: 1.16.000.000786/2016-15 Voto: 4791/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Subtração de bens de bagagem pertencente
a passageiro de companhia aérea internacional,  dentro do aeroporto de Brasília/DF, em 2015.
Ressarcimento integral do dano patrimonial ao cliente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligências. Ausência de elementos mínimos da autoria delitiva e inexistência 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

194. Processo: 1.16.000.001786/2016-32 Voto: 4796/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Crimes de falsificação e de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289,
caput  e  §  1º).  Cédula  de  R$  100,00  (cem  reais)  inautêntica  recebida  por  funcionária  de
estabelecimento comercial, em Brasília/DF, no dia 15.03.2016. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Exame  pericial  que  concluiu  ser  a  moeda  contrafeita  e  apta  a  ser
confundida  no  meio  circulante  comum,  induzindo  a  engano  pessoas  desatentas  ou
desconhecedoras  das  características  gerais  de  segurança  das  cédulas  autênticas.  Oitiva  da
funcionária, que não soube apontar dados para identificação do infrator. Inexistência de elementos
mínimos que permitam esclarecer a autoria do falsum e da introdução da nota em mercado, bem
como de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Ausência de justa causa
para continuidade da persecução penal.  Necessidade de comunicação do fato e remessa da
cédula  falsa  para  o  Departamento  do  Meio  Circulante  do  Banco  Central  do  Brasil
(MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.  Homologação  de
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

195. Processo: 1.17.000.000445/2016-11 Voto: 4721/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Noticia proveniente da Justiça
do Trabalho informando que a reclamante já se encontrava empregada quando do recebimento da
última  parcela  do  seguro-desemprego.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Ausência de fraude no momento do requerimento do benefício. Inexistência de indícios de que a
investigada tenha percebido alguma renda durante o período em que contemplado com o seguro-
desemprego. Evidente ausência de dolo. Em regra o trabalhador somente recebe salário após 01
(um) mês de serviço. O recebimento de parcela de seguro-desemprego no mês em que apenas
iniciou  suas  atividades,  e  que  certamente  não  haverá  percepção  de  salário,  faz  com que  o
benefício atinja sua finalidade de caráter alimentar. Precedente 2ª CCR (1.26.000.001067/2014-
11,  Rel.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Unânime,  Sessão  600,  09/06/2014).  Homologação  do
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

196. Processo: 1.17.001.000055/2016-22 Voto: 4726/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento administrativo de acompanhamento instaurado com objetivo de obter informações
para  a  instrução  da  Ação  Penal  nº  00001472-19.2013.4.02.5002  junto  ao  INSS.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ofício  do  INSS  encaminhando  as  informações
requisitadas. Documentação juntada à referida ação penal. Esgotamento do objeto. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

197. Processo: 1.17.001.000203/2015-28 Voto: 4780/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra honra (CP, arts. 139), praticado via internet. Representante
denuncia  que  haveria  pessoa  fornecendo  o  número  de  telefone  de  sua  amiga  para  fins  de
prostituição em uma sala de bate papo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime
cuja ação penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

198. Processo: 1.19.000.000689/2016-11 Voto: 4825/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia  de  fato  instaurada  para  apurar  o  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato datado de 02/2009, bem anterior ao advento da
Lei nº 12.008/14, que alterou a redação do art. 334 do CP. Pena máxima cominada ao delito de 4
(quatro) anos de detenção. Agente com menos de 21 anos ao tempo do crime. Redução à metade
do prazo de prescrição (CP, art. 115). Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de
oito  anos  da  data  dos  fatos  (CP,  art.  109,  IV).  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 Dra. Luiza Cristina
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Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

199. Processo: 1.19.001.000140/2016-16 Voto: 4763/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito  policial.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticado  em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Apresentação de documentos falsos a fim
de  que  fosse  concedido  benefício  de  prestação  continuada  a  pessoa  idosa.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Informação  do  INSS e  relatório  de
pesquisa da ASSPA indicando a 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

200. Processo: 1.20.000.001640/2015-83 Voto: 4793/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.
1º) com antecedente em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, já processados no bojo da
Ação Penal nº 17374-40.4.01.3600, em trâmite na 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso
(Operação Ararath). Realização de transferência suspeita pelo investigado a uma cooperativa de
médicos, no importe de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em 25.06.2009. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oitiva do diretor da citada cooperativa
de crédito, que alegou e comprovou ter sido o valor da transferência repassado, integralmente, a
conta  de  pessoa  jurídica  privada  cooperada  (real  destinatária  da  movimentação  financeira).
Juntada de cópia de convênio firmado com o investigado, onde consignado, na cláusula segunda,
que o ente coletivo deveria manter, pelo menos, duas contas bancárias, para o trânsito de sua
própria movimentação financeira e de seus cooperados. Origem da transferência justificada pelos
gestores da mencionada cooperativa. Ausência de dolo na conduta examinada. Instauração de
procedimento  criminal  para  apurar  a  conduta  de  branqueamento  por  parte  dos  investigados
depositante e beneficiário (PIC nº 1.20.001709/2015-79). Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

201. Processo: 1.20.000.001862/2015-04 Voto: 4804/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto  crime de desobediência  (CP,  artigo  330)  atribuído  à  Presidência  da
Fundação Nacional dos Palmares, em Brasília/DF. Descumprimento de requisição do Ministério
Público  Federal  acerca  de  processo  de  regularização  fundiária  de  território  quilombola  da
comunidade Rodelo,  em Poconé/MT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc. IV).
Diligência.  Conforme  informação  do  Sistema  Único,  o  ofício  foi  respondido  posteriormente.
Ausência  de  prova  de  dolo  na  conduta  adversada.  Mera  desorganização  administrativa.
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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202. Processo: 1.22.003.001088/2015-29 Voto: 4788/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  de  falsificação  de  documentos  particulares  (procuração  e
declaração de pobreza) e posterior uso de tais papeis inautênticos perante Juízo Federal,  em
ação previdenciária para concessão de aposentadoria por idade rural, ajuizada em 10.2013. Autor
da referida ação que declarou, em audiência, não reconhecer como suas as assinaturas apostas
nos  citados  documentos.  Advogado  que,  intimado,  não  soube  esclarecer  os  fatos  nem
providenciou  a  regularização  do  feito  tempestivamente.  Magistrado  que  proferiu  sentença
terminativa,  nos termos do art.  267, inc. IV, do anterior Código de Processo Civil.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios mínimos da autoria delitiva e de linha
investigativa capaz de elucidá-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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

203. Processo: 1.23.000.000094/2016-32 Voto: 4775/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação completamente genérica e desconexa. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência de elementos mínimos necessários à deflagração da
persecução  penal  e,  por  conseguinte,  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

204. Processo: 1.23.000.002574/2015-57 Voto: 4783/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato.  Representação. Suposto crime do artigo 241-A da Lei  nº  8.069/90.  Relato de
paródia de animação infantil com conotação sexual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligência. Publicação que foi veiculada em sítio eletrônico humorístico direcionado ao
público adulto.  Da  visualização do conteúdo objeto  da representação  (mídia),  se  verifica  não
versar  a  animação  sobre  cena  de  sexo  explícito  ou  pornográfica  envolvendo  criança  ou
adolescente. Conforme precedente deste Colegiado: A legislação brasileira atual não criminaliza o
que tem sido chamado pelos estudiosos do tema de 'terceira geração de pornografia infantil', que
abrange as imagens no estilo fantasia, a exemplo de cartoons, desenhos animados, pinturas e
toda a forma de material visual descrevendo cenas de sexo com adolescentes, mas que não se
confundem com fotografias,  o que as torna facilmente distinguíveis de cenas reais.  2.  'Dessa
forma, ampliar a figura do tipo penal do artigo 241 do ECA para abranger, além da divulgação de
fotos reais de crianças na prática de atos sexuais ou com conotação sexual, também imagens do
tipo fantasia, implica no emprego de interpretação extensiva ou analogia em desfavor do réu (in
malam partem) em flagrante violação ao princípio da estrita legalidade, pedra de toque do direito
penal.' (Procedimento MPF nº 1.00.000.004367/2008-11). 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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205. Processo: 1.23.005.000137/2015-59 Voto: 4755/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito civil instaurado em razão das declarações prestadas por trabalhador rural noticiando a
existência de trabalho em situação degradante. Suposto crime de redução a condição análoga a
de escravo (CP, art. 149). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Arquivamento do
Inquérito Civil Público por não ser a medida adequada ao caso concreto, haja vista os indícios da
prática de crime. Requisição de instauração de inquérito policial pelo Procurador da República
oficiante  para  apuração  dos  fatos  narrados.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

206. Processo: 1.23.006.000056/2016-20 Voto: 4770/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela Câmara Municipal de São Miguel
do Guamá/PA, contendo, tão só, pedido de informações acerca de andamento de procedimentos
relacionados a fatos ocorridos em 1994 e em 1995 atinentes a determinada pessoa. Revisão (LC
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de  fato  criminoso  a  ser  apurado.  Homologação  do
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

207. Processo: 1.24.000.002084/2015-13 Voto: 4781/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato autuada no intuito de instruir inquérito policial. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). IPL referido que já foi arquivado, por ausência de elementos mínimos indicativos da autoria
delitiva. Perda do objeto deste 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

208. Processo: 1.25.000.003450/2015-14 Voto: 4800/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. I) praticado
mediante inserção de declarações inverídicas, em sistema de informação fiscal, em Declaração
Anual  de Ajuste  de Imposto de Renda Pessoa Física,  ano-calendário 2013.  Valor  do imposto
sonegado calculado em R$ 8.860,00 (oito mil oitocentos e sessenta reais). Constituição definitiva
do crédito.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Consoante entendimento
firmado  pelo  STJ,  é  aplicável  o  princípio  da  insignificância  aos  débitos  tributários  que  não
ultrapassem o  limite  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  em  decorrência  do  art.  20  da  Lei  nº
10.522/02  (Precedentes:  Resp  1306425/RS,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta
Turma,  Dje  01/07/2014;  AgRg  no  Aresp  323486/RS,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta
Turma, Dje 11/12/2013; Resp 1112748/TO, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, Dj 09/09/2009).
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Restou vencido Dr.  José Adonis Callou de
Araújo Sá. Participou da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

209. Processo: 1.25.006.000126/2016-75 Voto: 4805/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  atribuído a
sociedade empresarial privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência.
Informação  da  Receita  Federal  do  Brasil  de  que  não  foi  possível  identificar  indícios  de
irregularidades fiscais que pudessem justificar a instauração de procedimentos de fiscalização e
alocação prioritária de recursos materiais e humanos, em detrimento de outros contribuintes já
incluídos no planejamento fiscal.  Incidência da Súmula Vinculante nº  24 do Supremo Tribunal
Federal ao caso examinado. Ausência de justa causa para a persecução penal. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

210. Processo: 1.25.008.000370/2015-37 Voto: 4821/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Suposto crime do artigo 241-A da Lei  nº 8.069/90.  Troca
fortuita  de  canais  televisivos,  exibindo  cenas  de  sexo  explícito  em canal  infantil.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Oficiada, a sociedade televisiva apresentou
justificativa de que: a exibição em questão ocorreu devido a uma falha técnica, o que gerou a
exibição de conteúdo de outra programadora, impróprio para menores, por poucos segundos, ()
este  conteúdo  em  nenhum  momento  foi  programado  para  ser  exibido  no  canal  (...)  e  sua
veiculação se deu exclusivamente em decorrência de uma falha técnica,  alheia a vontade da
operadora  ().  Mera  infração  administrativa.  Ausência  de  envolvimento  de  crianças  ou  de
adolescentes nas cenas noticiadas. Crime não configurado. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

211. Processo: 1.26.000.000954/2016-26 Voto: 4742/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Ofício  encaminhado  ao  Ministério  Público  Federal  pela  Agência  Nacional  do
Petróleo,  Gás Natural  e  Biocombustíveis   ANP.  Possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
pessoa jurídica,  que deixou de enviar,  no prazo legal,  dados de comercialização de produtos
relativos a movimentações do mês de janeiro de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99.
Cominação de multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Atipicidade penal da conduta
examinada. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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212. Processo: 1.26.002.000075/2013-31 Voto: 4662/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP,  art.  337-A)  cometido  pelos  administradores  de  uma  instituição  de  ensino  superior,  no
Município  de  Caruaru/PE.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.
Informação proveniente da Receita Federal dando conta da inexistência de crédito definitivamente
constituído.  Crime de natureza material,  cuja  tipificação depende da constituição definitiva  do
crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal
Federal. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

213. Processo: 1.26.005.000001/2016-18 Voto: 4720/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Representação de particular noticiando que teria efetuado um depósito na Agência
dos Correios no Município de Garanhuns/PE, no valor de R$ 2.500,00, através de Vale Postal
Eletrônico, para uma agência dos correios localizada na Espanha, e após 14 dias o depósito não
teria sido concluído. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de indícios
de prática criminosa. Elementos coligidos aos autos que apontam para mera falha no serviço.
Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

214. Processo: 1.28.000.000940/2012-12 Voto: 4774/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito civil público. Suposto crime tributário (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Representação fiscal para
fins penais e auto de infração lavrados pela Receita Federal do Brasil em desfavor do Município
de Bento Fernandes/RN. não inserção em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF, enviadas antes do início do procedimento fiscal, dos valores totais das contribuições ao
Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público  PASEP, no ano
calendário 2009 (01/2009 a 12/2009), reduzindo os valores das contribuições devidas. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência junto à Receita Federal. Crédito tributário
que se encontra com exigibilidade suspensa, em face da adesão da citada municipalidade ao
Parcelamento  Especial  regido  pela  Lei  nº  12.810/13.  Parcelamento  que  se  equipara  ao
pagamento,  para  fins  de  extinção  da  punibilidade.  No  caso  particular,  as  prestações  foram
inadimplidas e estão sendo retidas e repassadas à RFB dos recursos do Fundo de Participação
dos Municípios, para sua quitação. Interpretação sistemática art. 96, § 4º, da Lei nº 11.196/05,
com as alterações decorrentes da Lei nº 11.960/09, ou, mais recentemente, pelo art. 3º da Lei nº
12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012),  cc.  o inc.  I  do Parágrafo  Único do art.  160 da
Constituição Federal. Aplicação analógica do Enunciado nº 52 deste Órgão Revisor. Homologação
do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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215. Processo: 1.29.009.000443/2015-31 Voto: 4658/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Denuncia  anônima  que  relata  supostas  irregularidades  em assentamento  do
Instituto Nacional  de Colonização e Reforma Agrária -  INCRA, na cidade de São Gabriel/RS.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Visita  in  loco,  que após
contato com alguns moradores do local, bem como com o coordenador do referido assentamento,
não foi apontado nenhum problema na execução e repasse de verbas aos assentados, por parte
do INCRA. Denuncia desacompanhada de quaisquer elementos de informação ou indícios da
prática de crime. Inexistência de elementos mínimos necessários à deflagração 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

216. Processo: 1.29.011.000051/2016-12 Voto: 4709/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS  em  razão  de  possíveis  saques  de  benefício
previdenciário pós-óbito do beneficiário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Inexistência  de  saques  fraudulentos.  Situação  na  qual  a  autarquia  federal  depositou
indevidamente o beneficio na conta da beneficiária, vindo a ser ressarcida pelo Banco em seu
valor  integral.  Cobrança  pelo  INSS  de  juros  e  correção  monetária  da  quantia  depositada
indevidamente pela própria autarquia federal. Ausência de indícios mínimos da 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

217. Processo: 1.29.014.000156/2016-33 Voto: 4773/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela Delegacia de Polícia Federal,
dando ciência de que foram informadas à Gerência do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS
as orientações expedidas no âmbito desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Revisão (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de fato criminoso a ser apurado. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

218. Processo: 1.30.001.000528/2015-79 Voto: 4777/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível prática do crime de homicídio por parte de agentes
estatais  em  desfavor  de  vítima  oponente  ao  regime  militar  (1964  a  1985).  Revisão  de
arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fatos  ocorridos  em 19.05.1966.  Inexistência  de
provas sobre as circunstâncias do desaparecimento da vítima ou de testemunhas que a tenham
visto presa. Não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja
pela  dificuldade fática  que envolve  os  crimes cometidos  sob o regime ditatorial.  Ausência  de
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indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

219. Processo: 1.30.005.000068/2016-20 Voto: 4766/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Relato  genérico  de
autodeclaração racial possivelmente falsa para fins de acesso às vagas reservadas a candidatos
negros,  pardos  ou  indígenas  perante  a  Universidade  Federal  Fluminense   UFF.  Revisão  de
arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  critérios  fixos  para  determinação do
enquadramento racial. Subjetividade do conceito raça. Declaração baseada na íntima convicção
do indivíduo. Ausência de comprovação de dolo na conduta noticiada. Atipicidade. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

220. Processo: 1.34.001.002573/2016-08 Voto: 4727/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Prática de crime contra a honra (CP, art. 139), praticado em face da Presidente da
República. Artigo publicado em jornal que sugere que a Presidente da República desempenharia
melhor seu desiderato se tivesse um companheiro. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Apuração de crime contra a honra de Presidente da República que depende de requisição do
Ministro da Justiça (CP, arts 141, I, e 145, parágrafo único). Ausência de requisito necessário para
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

221. Processo: 1.34.021.000216/2015-88 Voto: 4764/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  violação  de  dispositivo  informático  (CP,  art.  154-A).
Representação apócrifa noticiando que escritório que possui como principal atividade o crédito
consignado,  teria  contratado  hacker  para  invadir  o  servidor  da  Previdência  Social  para  obter
dados dos aposentados do mês vigente, gerando concorrência desleal com outros escritórios.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiado, o DATAPREV, por meio da
empresa de tecnologia que serve o INSS, respondeu que não houve a constatação de qualquer
evidencia de invasão ou ate mesmo coleta de dados de segurados. Notícia desacompanhada de
qualquer indícios do cometimento de crime. Ausência de materialidade delitiva. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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222. Processo: 1.34.024.000266/2015-35 Voto: 4784/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de estelionato majorado e de falsa perícia. Autor que pleiteou
judicialmente concessão de benefício assistencial para deficiente, juntando, para tanto, diversos
documentos, dentre os quais laudo médico voltado a demonstrar a efetiva existência de doença
incapacitante. Designada perícia médica, o autor apresentou novos exame e laudo médico acerca
do seu quadro clínico atual. Todavia, em um dos mencionados documentos, determinada pessoa
solicitou  ao  Perito  que  atestasse  as  patologias  do  paciente,  realçando,  se  possível,  a
incapacidade  para  o  exercício  profissional  por  tempo  indeterminado.  Instruído  o  processo,  o
requerente  foi  submetido  a  consultas  e  foi  proferida,  ao  final,  sentença  indeferindo  o  pleito
assistencial,  por não ter sido comprovada a incapacidade laborativa por tempo indeterminado.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da análise das informações contidas no
laudo pericial,  tem-se que o demandante da referida ação apresenta, efetivamente, patologias
graves  (insuficiência  cardíaca  congestiva  compensada  e  fibrilação  atrial),  que  lhe  causam
incapacidade para o exercício de atividades que exigem esforço físico intenso. Assim, o médico
assistente, ao que parece, fez consignar no documento sua conclusão quanto ao estado de saúde
do paciente,  e  não  declaração  falsa ou diversa daquela  que devia  constar  no atestado.  Não
ocorrência dos delitos examinados. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Arquivamento)

223. Processo: 1.24.000.000085/2014-42 Voto: 4785/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  preparatório.  Suposto  crime  de  fraude  em  certame  público  (CP,  art.  311-A).
Representação enviada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando possível fraude
em vestibular em virtude das altas notas de corte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV) recebido como Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Suposta fraude perpetrada
contra instituição de ensino particular. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para
prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do
Parquet Federal.

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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

224. Processo: 1.24.000.001632/2015-98 Voto: 4740/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento preparatório. Suposto crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20) praticado por meio
de rede social na Internet. Comentário de teor político preconceituoso em desfavor de partido
nacional.  Arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Segundo o Enunciado nº 50 deste Órgão Revisor: O fato
de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial  de computadores não atrai,  por si  só,  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal do crime tipificado no art. 20 da
Lei nº 7.7169/89.. Com efeito, para se falar em atribuição federal, são necessários dois requisitos:
1) previsão do tipo em tratado ou convenção internacional ao qual o Brasil tenha aderido; e 2)
início da execução, ou seu resultado, tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Aplicação à
espécie, mutatis mutandis, de precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1780/SC, Min Luiz



 Ata da 653ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                          PGR-00215060/2016

Fux, Dj 16/04/2013) e deste Colegiado (Procedimento MPF n° 1.29.000.003300/2014-81, Relator:
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, julgado, à unanimidade, na Sessão de Revisão nº 628,
em 21/09/2015). Ausência de provas da transnacionalidade da conduta encetada. Ausência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

225. Processo: 1.29.000.000125/2016-31 Voto: 4817/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática de crime resultante de preconceito (Lei  nº 7.716/89,  art.  20)
contra religiões efetuada por meio da internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV)
recebido como Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Ausência de transnacionalidade
do delito. O fato de o crime ter ocorrido pela rede mundial de computadores não atrai, por si só, a
competência  da  Justiça  Federal.  Aplicação  do  Enunciado  nº  50  da  2ª  CCR.  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  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

226. Processo: 1.34.014.000121/2016-34 Voto: 4731/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de furto tentado (CP, arts. 157, c/c 14, II). Tentativa de furto de um
aparelho celular pertencente a funcionário terceirizado da EBCT, que se encontrava no interior de
um veículo.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de prejuízo  a
empresa pública federal. Suposto prejuízo suportado por particular. Desnecessidade de envio dos
autos  ao  Ministério  Público  Estadual  haja  vista  o  fato  já  ter  sido  noticiado  a  Polícia  Civil.
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

227. Processo: JF-RJ-0501358-12.2016.4.02.5101-
PIMPCR

Voto: 4655/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL
PRATICADO POR ADMINISTRADORES DE EX-OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (LEI Nº
7.492/86).  PROMOÇÃO DE DECLÍNIO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP,  ART.  28).
ADEQUAÇÃO  DO  ENQUADRAMENTO  DAS  OPERADORAS  DE  PLANO  DE  SAÚDE  ÀS
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INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de
notícia de fato instaurada para apurar suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n°
7.492/86), tendo em vista irregularidades na gestão de ex-operadora de plano de saúde. 2. O il.
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  com  fundamento  na
alegação de que a atividade da empresa consiste na administração de plano de saúde, que não
se  equipara  a  instituição  financeira,  não havendo que  se  falar  em prática  de  crime contra  o
sistema financeiro nacional. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF
para  fins  do  art.  28  do  CPP.  4.  A operadora  de  plano  de  saúde  é  instituição  equiparada  à
financeira, na inteligência do art. 1º, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 7.492/86 e do art. 18, § 1º, da
Lei nº 4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui expressamente o inc. II do art. 2º
da Lei nº 11.101/2005 (mas, sim, à liquidação extrajudicial disposta na Lei nº 6.024/74), embora
possua contornos e características peculiares  forma de constituição e de fiscalização , o que não
afasta, contudo, o reconhecimento do exercício de atividade financeira, mesmo que em caráter
não  exclusivo  (art.  1º,  §  1º,  da  Lei  nº  9.656/98).  5.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº
1.30.001.000778/2015-17, Relator: Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Sessão nº 632, de
23/11/2015,  unânime.  6.  Não  homologação  do  declínio  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

228. Processo: JF/CE-0005230-69.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 4380/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90,  ART. 1º).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  28 DO CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93).  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º) praticado
por representantes de sociedade empresária entre 2004 a 2007. 2.  Arquivamento fundado na
extinção da punibilidade pela morte do investigado, bem como na ausência de diligências aptas a
identificar outros agentes. Discordância do Juíza Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Os indícios coligidos aos autos não afastaram
categórica e proficuamente a autoria  delitiva  atribuída a filha de um dos investigados,  a qual
exercia a função de sócia e administradora da referida sociedade, especialmente considerando
que ela assinava cheques em nome desta, assim não se pode afirmar de plano que ela apenas
auxiliava o investigado na gestão empresarial. 4. Caso em que existem diversas diligências com
reais  possibilidades  de  esclarecer  o  ocorrido,  há  muito  requeridas,  que  ainda  não  foram
efetivadas. Não há efetivamente demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de
justa causa para a persecução penal. 5. Somente após o exaurimento das diligências capazes de
esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, extreme de dúvidas, se
existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura,
o  arquivamento  do  processo.  6.  Não  homologação  do  arquivamento  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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

229. Processo: PRM/SJC-3406.2015.000183-4-INQ Voto: 4650/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Narra a noticiante que seu nome
constava irregularmente do quadro de avalistas de pessoa jurídica que mantinha contrato  de
empréstimo com a Caixa Econômica Federal  CEF na cidade de Ijuí/RS. Revisão de arquivamento
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(LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações da CEF de que a noticiante não consta como avalista no
referido contrato e que nada existe no cadastro de inadimplentes relacionado a ela. Ausência de
elementos  mínimos  aptos  a  justificar  a  persecução  criminal.  Materialidade  delitiva  não
evidenciada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

230. Processo: 1.22.010.000100/2015-99 Voto: 4344/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DE  CRIME  DE  INCITAÇÃO  À  VIOLÊNCIA  E  À
PRÁTICA DE ÓDIO CONTRA MULHERES E HOMOSSEXUAIS. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES
ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  E  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL.  RATIFICAÇÃO DO DECLÍNIO.  CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MPF E MP
ESTADUAL CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DO PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. 1. Notícia de
Fato instaurada para apurar suposta prática de crime tipificado no art.  286 do Código Penal,
praticado pelo (s) responsável (is) por blog, a partir da divulgação no referido site de mensagens
ofensivas  e  de  incitação  à  violência  e  à  prática  de  crimes  de  ódio  contra  mulheres  e
homossexuais. 2. O Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais declinou da atribuição para o
Ministério  Público  Federal,  entendendo  que  os  elementos  constantes  dos  autos  indicariam a
prática de crimes envolvendo pornografia infantil na rede mundial de computadores, razão pela
qual, com fundamento em recente julgado do Supremo Tribunal Federal, proferido em 29/10/2015
(RE 628.624), promoveu o retorno dos autos ao Ministério Público Federal. 3. O Procurador da
República oficiante divergiu do entendimento do Ministério Público Estadual, suscitando conflito
negativo de atribuição, por entender que há dúvida sobre a ratio decidendi apresentada pela Corte
Superior  para  fundamentar  a  decisão  e  sobre  o  contexto  fático  que  levou  à  formação  do
precedente.  4.  Ratificação,  por  este  órgão  colegiado,  do declínio  de atribuições  ao  Ministério
Público Estadual. 5. Neste contexto, o presente conflito de atribuições entre o Ministério Público
Federal e o Ministério Público Estadual deve ser apreciado pelo Procurador-Geral da República,
conforme a  jurisprudência  dominante  do  STF (ACO nº  924/PR,  1585/RJ,  1672/ES,  1678/GO,
1717/SC e 2225/ES). 6. Remessa dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República, a quem
cabe dirimir o presente conflito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
conflito  e  remessa  dos  autos  ao  Procurador-Geral  da  República,  nos  termos  do  voto  do(a)
relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

231. Processo: 1.00.000.002170/2015-68 Voto: 113/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: VOTO-VISTA.  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  COOPERAÇÃO  JURÍDICA
INTERNACIONAL.  AUXÍLIO  DIRETO  PASSIVO.  CRIME  PRATICADO  EM  TERRITÓRIO
ESTRANGEIRO  POR  BRASILEIRO.  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA  AO  JUIZ  ESTADUAL.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ. (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-IV). CUMPRIMENTO DA
NOTIFICAÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de pedido de auxílio
direto em matéria penal, oriundo da Justiça Portuguesa, para notificação de nacional, a respeito
de  sua  condenação,  em  Portugal,  pela  prática  dos  crimes  de  resistência  e  coação  sobre
funcionário público. 2. O Procurador da República oficiante requereu o cumprimento da diligência
solicitada no auxílio direto e ressaltou que a Carta Rogatória solicitou tão somente a notificação
(arts. 113º, 09º e 375º do Código de Processo Penal Português) de cidadão sobre a prolação da
sentença  condenatória,  não  havendo  solicitação  sobre  cooperação  para  entrega  ou
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comparecimento  do  Notificando  no  território  da  parte  Requerente.  3.  Acrescentou,  ainda,  a
necessidade de se promover o declínio de suas atribuições ao Ministério Público do Estado de
Goiás, com base no art. 88 do CPP e no art. 7º, II, b, do CP, e no fundamento de que não teria se
configurado, no caso, crime de competência da Justiça Federal, porquanto não haveria ofensa a
bens, serviços e interesse da União, nem a transnacionalidade da conduta noticiada (art. 109, IV e
V, CF/88). Assevera que o STJ reconhece a competência da Justiça Estadual quando o crime é
praticado por brasileiro em território estrangeiro, na hipótese de todo o iter criminis ter ocorrido no
exterior, como se verificaria no caso em comento, salvo as hipóteses do art. 109 da CF/88. 4. A
Juíza Federal  procedeu à notificação do brasileiro e não conheceu o pedido de aplicação da
extraterritorialidade  condicionada,  por  entender  que  tal  aplicação  não  foi  objeto  do  presente
procedimento e ressalvou a possibilidade do Ministério Público enviar cópia dos autos à Justiça
Estadual competente. 5. Ao receber os autos, o Procurador da República oficiante, após remeter
os  autos  ao  Ministério  Público  Estadual,  houve  por  bem remeter  os  autos  à  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, tendo em vista a manifestação de declínio
lançada nos autos (art. 62-IV da LC 75/93). 6. No caso em exame, o cumprimento do pedido de
cooperação jurídica internacional de notificação do nacional prejudicou a análise do pedido de
aplicação da extraterritorialidade condicionada. 7. Não conhecimento do pedido de aplicação da
extraterritorialidade condicionada.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou pelo não conhecimento do
declínio  e remessa dos autos à  Secretaria  de Cooperação Internacional,  nos termos do voto
proferido pelo Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Restou vencida a relatora, Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

232. Processo: 1.23.001.000372/2015-61 Voto: 4364/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º). MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM BASE
NA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV).  VERIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E
AJUIZAMENTO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL.  INEXISTÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO.
PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal
instaurado para apuração de crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º) praticado por
representante  de  pessoa  jurídica,  consistente  na  supressão  de  Imposto  de  Renda  (IR),
Contribuição  Social  sobre  o  Lucro  Líquido  (CSLL),  PIS  e  COFINS  mediante  a  omissão  de
informação às autoridades fazendárias. 2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de
constituição definitiva do crédito tributário em relação ao artigo 1º da Lei 8.137/90 e na prescrição
da pretensão punitiva relativa ao delito tentado previsto no artigo 2º do mesmo diploma. 3.  A
conduta prevista no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 constitui crime material, pois exige a efetiva
supressão de tributos federais, a qual é verificada a partir da constituição definitiva do crédito
tributário. 4. Na espécie, constata-se que já houve a constituição definitiva dos créditos tributários,
bem como a respectiva propositura de execução fiscal, assim existem elementos informativos de
autoria  e  materialidade do crime tipificado  no artigo  1º  da Lei  n.  8.137/1990.  5.  É inviável  a
desclassificação  para  crime  de  natureza  formal  (art.  2º,  I,  da  Lei  n.  8.137/1990),  uma  vez
comprovada nos autos a efetiva sonegação de tributos federais decorrente da conduta praticada
pelo agente. 6. No caso em exame, o prazo prescricional se inicia com a constituição definitiva do
crédito tributário, a qual ocorreu nos dias 30/12/2008 e 09/04/2012. Portanto, entre as referidas
datas e a do recebimento de eventual denúncia, ainda não transcorreu o prazo prescricional de 8
anos aplicável à espécie. Precedente do STJ: REsp 1390649/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, 6ª TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016. 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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

233. Processo: JF/ES-0000434-35.2014.4.02.5002-
INQ

Voto: 4628/2016 Origem: SJUR/PRM-ES - SETOR 
JURIDICO DA PRM/CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de atos de improbidade administrativa que provocaram o não
recolhimento  de  tributos  devidos  pela  Prefeitura  de  Alegre/ES  no  exercício  de  2011.  A  5ª
CCR/MPF apreciou a matéria afeta à sua atribuição e remeteu os autos a esta 2ª Câmara, para
análise da matéria sob a ótica penal. 1) Suposta ausência de recolhimento das contribuições do
INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Delegacia da Receita
Federal em Vitória de que As contribuições para a previdência social estão declaradas em Gfip,
não havendo débito da parte retida dos segurados no ano-calendário 2011. Materialidade delitiva
não evidenciada. Homologação do arquivamento. 2) Suposta ausência de repasse de Imposto de
Renda  Retido  na  Fonte  (IRRF)  e  da  contribuição  do  servidor  municipal  para  o  Instituto  de
Previdência e Associação dos Servidores do Município de Alegre (IPAS). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Conforme informado pela Receita Federal,  o IRRF é
receita própria do município, nos termos do art. 158, I, da CF, da mesma forma que o IPAS, por
ser contribuição para o regime próprio de previdência municipal. Inexistência de indícios de lesão
a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União  ou  de  qualquer  de  suas  entidades  autárquicas  ou
fundacionais.  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 atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

234. Processo: 1.20.000.000553/2016-90 Voto: 4632/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III) ou estelionato (CP,
art.  171)  em detrimento de particular.  Advogados que teriam se apropriado indevidamente de
quantia pertencente ao seu cliente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Valores resultantes de benefício previdenciário. Consta dos autos que a representação dos
advogados no processo se deu de forma lícita, ocorrendo, tão somente, a retenção indevida do
dinheiro resultante da ação judicial. Prejuízo suportado unicamente pelo particular. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

235. Processo: 1.22.000.001731/2016-25 Voto: 4645/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  exercício  ilegal  da medicina (CP,  art.  282).  Plano de saúde estaria
utilizando profissionais  formados em enfermagem para a  coordenação de equipe de auditoria
médica,  o  que  seria  vedado  pela  legislação  (Lei  nº  12.842/2013).  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Inexistência  de  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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

236. Processo: 1.24.001.000127/2016-05 Voto: 4631/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168) ou estelionato (CP, art. 171)
praticado por advogados em detrimento de seus clientes. Supostas irregularidades na cobrança
de honorários advocatícios.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Prejuízo suportado unicamente pelos 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

237. Processo: 1.26.000.001702/2014-52 Voto: 4409/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE S.AG./PALMARE

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98, art.
1º),  consistente  na  realização  de  diversas  movimentações  financeiras  atípicas.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). 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).
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

238. Processo: 1.28.000.000230/2016-16 Voto: 4369/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de estelionato (CP, art. 171) e de falsificação de cartão (CP, art.
298,  caput,  parágrafo  único)  de  correntista  de  bancos privados,  consistentes  na  abertura  de
contas bancárias em nome da vítima e na clonagem de cartão de crédito. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  Lesão restrita aos particulares.  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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239. Processo: 1.29.008.000861/2015-39 Voto: 4643/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Determinado
sindicato estaria procedendo o recolhimento irregular de contribuições sindicais dos empregados
do ramo de bares e restaurantes, uma vez que não atuava na defesa dos interesses da classe.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  Lesão patrimonial  restrita aos
particulares. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

240. Processo: 1.29.011.000079/2016-41 Voto: 4635/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de dano qualificado (CP, art. 163, § único, III). Vidro traseiro de
uma viatura foi quebrado durante a prestação de serviço a um cortejo fúnebre de um motociclista
que faleceu em acidente de trânsito. Veículo de propriedade de terceiro, que estava na posse da
Guarda  Municipal  de  Uruguaiana,  como  depositária.  Bem  não  pertencente  ao  patrimônio  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

241. Processo: 1.29.014.000171/2016-81 Voto: 4642/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Narra o noticiante que foi contratado
por particular para realizar uma reforma na agência dos Correios no município de Estrela/RS.
Entretanto, após a realização da obra, não recebeu o pagamento pela prestação dos serviços.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado entre
particulares.  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

242. Processo: 1.30.001.006030/2015-10 Voto: 4430/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de fato. Eventual crime de estelionato (CP, art. 171) praticado contra particular, consistente
no recebimento de vantagem indevida mediante a indução da vítima a realizar o pagamento de
um boleto bancário adulterado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Lesão restrita aos particulares. Ausência de qualquer prejuízo capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
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Ministério Público Estadual.

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

243. Processo: 1.33.003.000172/2015-41 Voto: 4342/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Supostos  crimes  de  emissão  de  faturas  que  não
correspondem  à  mercadoria  vendida  ou  ao  serviço  prestado  (CP,  art.  172)  e  de  fraude  no
pagamento  por  meio  de  cheque  (CP,  art.  171,  §2º,  VI)  contra  agências  lotéricas  da  Caixa
Econômica Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Elementos
informativos revelam que os prejuízos foram suportados integralmente pelos agentes lotéricos e
não  foram  repassados  à  referida  empresa  pública  federal.  Lesão  restrita  aos  particulares.
Ausência de qualquer prejuízo direto e específico 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

244. Processo: 1.34.001.000418/2016-49 Voto: 4374/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III) em detrimento de particular.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Advogados teriam se apropriado
de valores relativos a processos judiciais não repassados ao seus clientes, ocorrendo, assim, a
retenção  indevida  do  dinheiro.  Prejuízo  suportado  unicamente  pelo  particular.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedentes  2ª  CCR:  1.34.038.000071/2014-55,  1.36.001.000241/2013-63.
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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

245. Processo: 1.34.001.007126/2015-56 Voto: 4633/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Possível comércio ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 17). Apreensão
de equipamentos de recarga de munição e seus acessórios armazenados, sem autorização legal,
em empresa  sediada  no  município  de Barueri/SP.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  2ª
Câmara).  Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta.  Segundo precedentes do
STJ, o Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento
dos crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT),
salvo quanto ao tipo do art. 18 (tráfico internacional de arma de fogo). 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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246. Processo: 1.34.001.007501/2015-68 Voto: 4634/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime contra  o  consumidor (Lei  8.137/90,  art.  7º,  VII)  praticado por
empresa  privada  que  teria  divulgado,  por  meio  da  internet,  produto  sem  registro  perante  a
ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de elementos
que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas  públicas.  Eventual  caracterização  de  crime  contra  as  relações  de  consumo,  de
competência  da  Justiça  Estadual.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC  132.587/MA,  DJe
04/12/2014; CC 107.342/GO, DJe 21/08/2014. Incidência do Enunciado nº 50 da 2ª CCR: O fato
de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, somente por este
motivo,  a atribuição do Ministério  Público Federal  para a persecução penal.  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

247. Processo: 1.34.001.008392/2015-04 Voto: 4372/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98), consistente na realização
de diversas movimentações financeiras atípicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  2ª CCR). 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). Existência de elementos informativos
dos  crimes  antecedentes  de  tráfico  de  drogas  (Lei  nº  11.343/06,  art.  33)  e  de  furto  contra
particulares (CP, art. 155). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

248. Processo: 1.34.014.000145/2016-93 Voto: 4646/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de injúria (CP, art. 140) e lesão corporal leve (CP, art. 129).
Dirigente sindical teria ofendido verbal e fisicamente trabalhador de determinada empresa após
discussão ocorrida em uma greve. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



 Ata da 653ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                          PGR-00215060/2016

249. Processo: 1.36.001.000275/2015-10 Voto: 4637/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de fato.  Crime de uso de documento falso (CP, art.  304).  Apresentação de laudos de
exames de Anemia Infecciosa Equina supostamente falsificados perante a Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do Tocantins. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

250. Processo: DPF/AGA/TO-00077/2012-INQ Voto: 4651/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Inquérito policial  instaurado para apurar possível  ocorrência de estelionato contra o Fundo de
Financiamento  Estudantil   FIES  por  parte  de  gestores  de  determinado  instituto  educacional,
mediante  a  dissimulação  de  matrículas de alunos  em cursos  de  ensino  superior,  de modo a
possibilitar que fossem beneficiados pelo FIES. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Após diligências, constatou-se apenas a ocorrência de um boato sobre a existência de um
esquema voltado à concessão irregular de financiamentos com amparo do FIES. Inexistência de
elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas. Homologação do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

251. Processo: SR/PF/CE-00187/2015-INQ Voto: 4653/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do CP. Servidora que foi
incluída como reclamante em duas ações trabalhistas que teriam, em parte,  o mesmo objeto.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Magistrado trabalhista que não foi induzido em
erro, uma vez que deferiu à reclamante apenas o que efetivamente lhe era devido, excluindo os
créditos  já  pagos  por  força  da  decisão  proferida  na  reclamação  trabalhista  intentada
anteriormente. Ausência de indicação da prática de qualquer ardil por parte do advogado ou da
reclamante.  Inadmissível  punir  alguém apenas por  formular  pedido descabido.  Inexistência de
elementos mínimos de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

252. Processo: 1.11.000.000254/2015-83 Voto: 4396/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c
art.  299) praticado pela ex-prefeita do município de Camaragibe/AL, consistente no uso de lei
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inexistente  para  obter  certificado  de  regularidade  previdenciária  no  Ministério  da  Previdência
Social.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Verificação  de  erro  material  na
numeração da lei  aprovada com a mesma finalidade pretendida pela noticiada em virtude da
apresentação de emendas modificativas. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Inexistência de justa causa formal. Homologação do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

253. Processo: 1.14.000.000807/2016-77 Voto: 4654/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Narra a noticiante que, embora tenha
transferido certos valores a título de seguro, não obteve empréstimo contratado com determinada
empresa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Lesão  patrimonial  restrita  ao
particular.  Ausência de qualquer prejuízo capaz de justificar a atribuição do Ministério  Público
Federal para a persecução penal. Os fatos já foram levados ao conhecimento das autoridades
estaduais. Homologação do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

254. Processo: 1.14.000.002873/2012-58 Voto: 4629/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos
nos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral por parte de alguns vereadores eleitos em Salvador/BA
nas eleições de 2012, uma vez que teriam apresentado falsa prestação de contas para fins de
realização de caixa dois. Promoção de arquivamento em relação a seis vereadores. No tocante a
apenas um vereador, a il. Promotora Eleitoral opinou pela continuidade das investigações, tendo
em vista que também figura como investigado em um inquérito policial que apura ilícitos relativos
a contratos firmados entre a Prefeitura de Salvador e determinada ONG. Assim, entendeu que
somente após a conclusão e o envio de cópia do referido IPL poderá ser feita uma análise mais
conclusiva  sobre  o  seu  envolvimento  em  possível  prática  de  delito  eleitoral.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva no
que  se  refere  aos  seis  vereadores.  Homologação  do  arquivamento.  Continuidade  das
investigações quanto ao vereador investigado remanescente.

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

255. Processo: 1.14.000.003321/2014-29 Voto: 4656/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira
RIF,  noticiando indícios de movimentações financeiras atípicas realizadas,  entre  02/01/2012 e
23/10/2012, na conta de determinada empresa com outros 21 contribuintes. Possíveis crimes de
lavagem de dinheiro e contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Dos  21  contribuintes  referidos  no  RIF,  apenas  3  possuem  procedimentos  fiscais
instaurados, entretanto, todos se encontram em andamento ainda. Inexistência de constituição
definitiva de crédito tributário. Eventual remessa de Representação Fiscal para Fins Penais ao
término das fiscalizações. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Ausência
de  justa  causa,  no  momento,  para  continuidade  da  persecução  penal.  Homologação  do
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arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

256. Processo: 1.14.004.000307/2014-33 Voto: 4647/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Diretor de
determinada  faculdade  na  Bahia  teria  descumprido  decisões  judiciais  proferidas  pela  Justiça
Federal no sentido de fornecer os documentos necessários para a transferência de alguns alunos
para outra instituição de ensino superior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pelos
documentos juntados aos autos, não é possível verificar se as decisões judiciais foram realmente
descumpridas,  pois  apenas há o teor  do que foi  decidido pela  Justiça Federal,  não havendo
referência acerca das medidas adotadas para o seu cumprimento. Ausência de indícios mínimos
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

257. Processo: 1.18.003.000189/2016-96 Voto: 4630/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º) praticado por
empresa sediada no município de Caiapônia/GO. Alega o noticiante que já comunicou as mesmas
irregularidades  em  outras  duas  ocasiões,  as  quais  foram  autuadas  sob  os  números
1.18.003.000177/2015-81 e 1.18.003.000093/2016-28. Promoção de arquivamento em relação a
esses  dois  procedimentos  investigatórios,  tendo  em  vista  a  inexistência  de  crédito  tributário
definitivamente constituído em face da empresa investigada. Pedido de desarquivamento. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Ausência de novos elementos de informação que
justifiquem a reabertura das investigações. Os fatos já foram levados ao conhecimento da Receita
Federal. Eventual remessa de Representação Fiscal para Fins Penais ao término da fiscalização.
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

258. Processo: 1.20.000.001228/2012-11 Voto: 4346/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento investigatório criminal. 1) Supostos crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98,
art.  1º)  praticados  por  diversas  pessoas  físicas  e  jurídicas,  consistentes  em  movimentações
financeiras atípicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas não
identificaram elementos suficientes da materialidade de lavagem de capitais aptos a justificar o
prosseguimento da persecução penal.  Arquivamento que não gera coisa julgada,  podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Inexistência de
justa causa formal. Homologação do arquivamento. 2) Supostos delitos contra a ordem tributária
(Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  praticados por  pessoa  física,  consistentes  na  supressão  de  tributos
federais  mediante  a  omissão  de  informações  às  autoridades  fazendárias.  Revisão  de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal. Ausência de crédito
tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza
material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito  tributário.  Aplicação do
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. 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.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

259. Processo: 1.20.000.001754/2015-23 Voto: 4431/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1º)
praticado por representantes da sociedade limitada que atua no comércio atacadista de mármores
e  granitos,  consistente  no  recebimento  da  importância  de  R$  70.000,00  (setenta  mil  reais)
decorrente  da  venda  de  pisos  contratados  por  um  dos  investigados  da  Operação  Ararath.
Promoção de arquivamento (Enunciado nº 32  2ª CCR). Documentos juntados aos autos revelam
a plena adequação do contrato civil com o valor de mercado do bem alienado, o objeto societário
e as práticas empresariais, o que afasta de plano qualquer conclusão de que os investigados
omitiram  sua  consciência  a  respeito  da  origem  ilícita  dos  recursos  auferidos.  Ausência  de
elementos  informativos  de  autoria,  materialidade  e  de  circunstâncias  do  crime  parasitário  de
lavagem de ativos. Homologação do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

260. Processo: 1.24.000.000082/2015-90 Voto: 4413/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação Fiscal para fins Penais noticiando possível
crime contra a ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  2º,  I)  praticado,  em tese,  por sociedade
empresária. Imposto de Renda elidido no valor de R$ 5.005,01. 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.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Restou vencido Dr.  José Adonis Callou de
Araújo Sá. Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

261. Processo: 1.25.000.003104/2014-55 Voto: 4405/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JACAREZINHO-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Tentativa do autor de induzir a erro o juiz da causa em ação
previdenciária (CP, art. 171, § 3º), mediante falsa declaração de atividade rural exercida. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os elementos informativos juntados aos autos não
evidenciam conduta  penalmente  relevante.  Análise  dos  autos  não  aponta  qualquer  indício  de
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crime. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Inexistência de justa causa formal. Homologação
do 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

262. Processo: 1.25.008.000193/2016-70 Voto: 4652/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º). Possível percepção
indevida do benefício de auxílio-doença, nos períodos de 10/1996 a 01/1997, 09 a 12/2003 e 05 a
08/2004, na condição de segurado especial, ante o recebimento em concomitância de pensão por
morte do filho em valores superiores ao mínimo legal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Em relação aos benefícios de auxílio-doença supostamente recebidos de forma indevida
nos meses de 10/1996 a 01/1997 e 09 a 12/2003, já transcorreram mais de 12 (doze) anos, o que
implica o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição (CP, art. 107, IV, c/c
art. 109, III). Incidência do Enunciado nº 53 da 2ª CCR. Em relação aos benefícios relativos ao
período de 05 a 08/2004, ainda que não prescritos, constata-se a ausência de dolo na conduta do
segurado em perceber vantagem indevida, uma vez que não houve omissão de informações ou
prestação  de  informações  falsas  perante  a  autarquia  previdenciária.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

263. Processo: 1.26.005.000016/2016-86 Voto: 4412/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta crime de sonegação de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) (Lei 8.137/90, art. 1º, I), consubstanciado na supressão do referido tributo
mediante a concessão indevida de alvarás de licenças de licença de táxi no âmbito da prefeitura
de São João/PE. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita
Federal.  Ausência  de crédito  tributário  definitivamente constituído em desfavor  do contribuinte
investigado. Crime de natureza material,  cuja ocorrência depende da constituição definitiva do
crédito  tributário.  Aplicação  do  Enunciado  nº  24  da  Súmula  Vinculante  da  Suprema  Corte.
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. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

264. Processo: 1.30.001.001287/2016-66 Voto: 4627/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147) e
injúria (CP, art. 140) a bordo de voo entre Atlanta, nos Estados Unidos, e Rio de Janeiro. Narra o
noticiante que, em razão de seu filho ter passado mal durante o voo, teria sido injuriado por um
dos comissários de bordo após um momento de confusão gerada pela sujeira do banheiro, tendo
sofrido, em seguida, suposta ameaça de prisão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). A menção à possibilidade de prisão foi feita de forma vaga, em momento de provocação e
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discussão, não podendo ser considerada um mal injusto e grave, uma vez que o comandante da
aeronave  possui,  legalmente,  a  prerrogativa  de  conter  um  passageiro  que,  por  um  motivo
qualquer,  entender  que  não  esteja  se  comportando  da  forma  devida.  Assim,  não  restou
configurado o crime do art. 147 do CP. Quanto ao delito do art. 140 do CP, trata-se de crime cuja
ação  penal  somente  se  procede  mediante  queixa  (CP,  art.  145).  Ausência  de  atribuição  do
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

265. Processo: 1.29.000.000166/2016-28 Voto: 4348/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Administrativo. Possível crime tipificado no artigo 241-A edo Estatuto da Criança e
do Adolescente  ECA (Lei 8.069/90), consistente na disponibilização, em rede social, de fotos de
crianças  de  cunho  pornográfico  infanto-juvenil  no  território  nacional.  Recebimento  do
arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). O fato de o crime ser
cometido por meio da internet  não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal,
sendo  necessárias  a  prova  da  transnacionalidade  da  conduta  e  a  existência  de  tratado  ou
convenção  internacional,  nos  termos  do  art.  109-V  da  Constituição.  Além  de  signatário  da
Convenção sobre Direitos da Criança (Decreto 99.710/1990, art. 1º), o Estado Brasileiro ratificou o
respectivo Protocolo Facultativo. Ausência da transnacionalidade da conduta, requisito também
exigido  para  atrair  a  competência  da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  o  crime  e,
consequentemente,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal,  para  a  persecução  penal.  A
potencialidade do dano não se extrai somente do resultado efetivamente produzido, mas também
daquele que poderia ocorrer, conforme própria previsão constitucional.  A extração da potencial
internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio de sítios virtuais de amplo
acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14,
que  instituiu  o  Marco  Civil  da  Internet  no  Brasil.  Evidenciado  que  o  conteúdo  permaneceu
enclausurado  entre  os  participantes  da  conversa  virtual,  bem  como  que  os  envolvidos  se
conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, não há que se cogitar na
internacionalidade do resultado. Precedentes do STF e STJ: RE 628624, Relator(a): Min. Marco
Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015; CC
103.011/PR, Rel.  Min.  Assusete Magalhães,  Terceira Seção, DJe 22/03/2013; CC 121.215/PR,
Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Terceira Seção, DJe
01/02/2013. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

266. Processo: JFA/TO-0003524-13.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 4530/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possíveis  crimes de  falsidade  de  atestado  médico  (CP,  art.  302)  e  uso  de
documento falso (CP,  art.  304).  Médica teria  emitido atestado médico falso.  Mesária  que não
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compareceu à seção eleitoral estando convocada, tendo apresentado o atestado médico emitido
pela  médica.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas.
Autenticidade do atestado. Exames clínicos comprovaram a patologia que ocasionou a ausência
da  mesária  ao  serviço  eleitoral.  Inocorrência  de  crimes.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

267. Processo: JF/CE-0010587-30.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 4404/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171  §  3º).
RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO TITULAR.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  28  DO CPP C/C ART.  62,  INC.  IV  DA LC N.  75/93).
AUSÊNCIA DE AUTORIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial  instaurado
para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário, tipificado no art. 171 § 3º do Código
Penal, consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do titular. 2.
O Procurador Regional da República promoveu o arquivamento do feito por ausência de autoria,
bem como pela inexistência de outras diligências aptas à elucidação do delito. 3. Discordância do
Magistrado. 4. No caso, apesar de o Juiz Federal para rejeitar o arquivamento ter argumentado
que  a  identificação  da  agência,  bem como do  terminal  são  diligências  necessárias  a  serem
realizadas (fl. 54), vê-se que tal diligência já foi efetuada não logrando êxito, conforme se verifica
no relatório da autoridade policial de fls. 44/45 e na promoção de arquivamento (fl. 50). 5. Além
disso, os saques indevidos ocorreram no período de maio de 2000 a julho de 2004, portanto,
transcorridos quase 12 (doze) anos da última conduta ilícita (31/07/2004), não havendo indícios
suficientes  da  autoria,  nem  tempo  hábil  para  investigações  antes  da  efetiva  prescrição  da
pretensão punitiva. 6. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

268. Processo: JF-FRA-0002667-06.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 4536/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP. Crime de contrabando de cigarros. Apreensão de 9
(nove)  maços de cigarro  de  origem estrangeira,  em estabelecimento  comercial.  Aplicação  da
Orientação n° 25/2016 da 2ª CCR (A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no artigo 62, I, da Lei Complementar
nº 75/93, e respeitada a independência funcional, ORIENTA os membros do Ministério Público
Federal que oficiam na área criminal a procederem ao arquivamento de investigações criminais
referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao  contrabando  de  cigarros,  quando  a  quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços, seja pela diminuta reprovabilidade
da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto,
ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal). Ausência de reiteração da
conduta. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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269. Processo: JF/MG-0012661-33.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 4542/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 297 E
304  DO  CP.  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA  HIPÓTESE  DE  CRIME  IMPOSSÍVEL.
DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ  FEDERAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).
PRESENTES  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do CP. Investigado que apresentou diploma de
técnico em edificação falso perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Minas Gerais  CREA/MG, ao requerer registro profissional junto a esta autarquia. 2. Promoção
de arquivamento sob o fundamento de crime impossível. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. Para
o enquadramento do uso de documento falso como crime impossível, exige-se que a falsificação
seja grosseira, facilmente perceptível por uma pessoa de inteligência e capacidade estritamente
comuns, excluindo qualquer possibilidade de consecução da finalidade visada pelo agente com a
sua apresentação. Em outras palavras,  exige-se que o meio  documento falso  utilizado seja
absolutamente  ineficaz  para  a  obtenção  do  resultado  pretendido.  5.  Caso  a  constatação  da
falsidade  demande  uma  habilidade  ou  atenção  um  pouco  maior  da  pessoa  que  o  analisa,
possuindo o documento aptidão, ainda que mínima, para atingir o resultado a que se destina,
poder-se-ia falar, no máximo, em meio relativamente ineficaz, incapaz de afastar a punibilidade da
conduta delitiva. 6. In casu, só foi possível constatar a falsificação após diligência efetuada pelo
CREA/MG junto à instituição de ensino, com a qual se identificou a falsidade. 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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

270. Processo: JF-RJ-2016.51.01.504879-7-PIMPCR Voto: 4521/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62,  IV). NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS
COMPLEMENTARES  CAPAZES  DE  ESCLARECER  OS  FATOS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para
apuração da prática do crime de estelionato,  consistente na suposta obtenção fraudulenta de
benefício  previdenciário  de  pensão  por  morte.  2.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na
atipicidade  da  conduta.  3.  Discordância  do  Magistrado.  4.  No  caso  em  exame  não  foram
realizadas  diligências  aptas  à  elucidação  dos  fatos,  tais  como  a  oitiva  da  investigada,  da
representante e dos demais parentes do falecido. 5. 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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

271. Processo: PRM-JND-3422.2016.000022-4-INQ Voto: 4592/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Notícia do descumprimento de
ordem judicial proferida por Juiz do Trabalho para que a parte, em 48 horas, comprovasse em
juízo o depósito de aluguel do mês de maio/2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Decisão  judicial  proferida  com  previsão  de  aplicação  de  pena  de  multa,  em  caso  de
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descumprimento. Para a configuração do crime de desobediência, não basta o não cumprimento
de uma ordem judicial, sendo indispensável que inexista a previsão de sanção específica em caso
de seu descumprimento. Precedentes (HC nº 88.572/RS, STF, 2ª Turma, Ministro Cezar Peluso,
DJ:  08/09/2006;  Procedimento  nº  1.26.001.000028/2013-06,  Voto nº  3956/2013,  2ª  CCR, Rel.
Raquel Elias Ferreira Dodge, 579ª Sessão, 20/05/2013). Infração penal não caracterizada. Falta
de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

272. Processo: 1.26.000.001264/2015-11 Voto: 4407/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, § 3º)
PRATICADO EM DESFAVOR DO INSS. REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. SUPOSTA FRAUDE NA
OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSAÕ POR MORTE Nº 164.551.171-2. O PROCURADOR
SUSCITADO DECLINOU DA ATRIBUIÇÃO PARA A PR/CE POR ESTAR A VANTAGEM ILÍCITA
SENDO  OBTIDA  EM  AGÊNCIA  DA  PREVIDÊNCIA  LOCALIZADA  NO  MUNICÍPIO  DE
FORTALEZA/CE.  MEMBRO  SUSCITANTE  QUE  PROMOVE  O  DECLÍNIO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÕES  POR  TER  SIDO  O  BENEFÍCIO  CONCEDIDO  PELA APS  LOCALIZADA EM
CARPINA/PE E AS PRIMEIRAS PARCELAS ALI  RECEBIDAS.  REMESSA DOS AUTOS A 2ª
CCR/MPF.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES INSTAURADO.  PROCEDIMENTO QUE
DEVE TRAMITAR NO LOCAL EM QUE CONCEDIDO O BENEFÍCO E OBTIDOS OS PRIMEIROS
SAQUES,  MESMO QUE  HAVENDO POSTERIOR MUDANÇA DO  LOCAL DE PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR
DA REPÚBLICA SUSCITADO  (PR/PE)  PARA PROSSEGUIR  NO  FEITO.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar suposta prática de crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, tendo em vista representação anônima
acerca de possível obtenção fraudulenta de pensão por morte nº 164.551.171-2. 2. O Procurador
da  República  atuante  na  Procuradoria  da  República  em  Pernambuco,  considerando  que  o
benefício está ativo com mantenedor na APS Fortaleza Aldeota, remeteu os autos à Procuradoria
da República no Estado do Ceará.  3.  A Procuradora da República da PR/CE,  aduziu  ser  da
atribuição da PR/PE a apuração do crime, posto que naquele Estado foi o benefício concedido e
efetuados os saques das primeiras parcelas. Suscitando, assim, conflito de atribuições perante
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 4. Instaurado o conflito
negativo de atribuições, os autos vieram a esta 2ª CCR/MPF, para o exercício de sua função
revisional. 5. No mérito, razão assiste à Procuradora da República suscitante. 6. O art. 70, caput,
do Código de Processo Penal dispõe que a competência será, de regra, determinada pelo lugar
em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último
ato de execução.. 7. Na hipótese, deve-se considerar que a obtenção indevida das vantagens
ocorreu no Estado de Pernambuco, pois ali o agente obteve o benefício e efetuou os primeiros
saques, tendo naquele local consumado o delito. 8. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
(CC 125.023/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe
19/03/2013).  9.  Conhecimento  do  conflito  negativo  de  atribuição.  Atribuição  do  Procurador
suscitado, atuante na PR/PE, para prosseguir no feito.

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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

273. Processo: 1.11.000.001377/2015-31 Voto: 4398/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SUPOSTO  CRIME  DE CONTRABANDO (CP,  ART.  334-A,  §§  1º  E  2º).
APREENSÃO DE 550 MAÇOS DE CIGARRO, SUPOSTAMENTE DE ORIGEM ESTRANGEIRA,
NA RESIDÊNCIA  DO  INVESTIGADO,  PARA FINS  COMERCIAIS.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO
(ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR).  DECLINAÇÃO PREMATURA.  DESIGNAÇÃO DE  OUTRO
MEMBRO  do  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar possível  crime de contrabando, previsto no art.  334-A, §§ 1º e 2º,  do
Código Penal, em decorrência da apreensão de 550 (quinhentos e cinquenta) maços de cigarro
de origem estrangeira,  que estavam em poder do investigado,  desprovidos da documentação
comprobatória de sua regular introdução no país. 2. O Procurador Regional da República oficiante
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, aduzindo, em síntese, que não
há indícios de que a mercadoria apreendida tenha procedência estrangeira, nem que tenha sido
objeto de importação ou que seria destinada à exportação. 3. Havendo indícios da prática de
possível  crime  de  contrabando  de  cigarros,  supostamente  de  origem  estrangeira,  para  fins
comerciais, entendo prematura a declinação de atribuição no atual estágio da persecução penal.
4.  Não homologação do declínio  de atribuição e  designação de  outro  membro  do  MPF para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

274. Processo: 1.29.011.000029/2016-64 Voto: 4353/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI
Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE FOLHAS DE COCA. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta
prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista que
cidadão  argentino,  foi  surpreendido  em  Uruguaiana/RS  na  posse  de  aproximadamente  450g
(quatrocentos  e  cinquenta  gramas)  de  folhas  de  vegetais  com características  semelhantes  a
folhas de coca. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul,  por entender que da análise do caso, há
ausência  de fatos  indicativos  de tráfico  internacional  de drogas aptos a  ensejar  processo  na
Justiça Federal. 3. Atento ao fato narrado, qual seja, um cidadão argentino surpreendido na posse
de folhas de coca em Uruguaiana/RS, área de fronteira, tenho por evidente a possibilidade da
transnacionalidade da conduta. 4. Assim, independentemente de a importação das folhas de coca
ter sido para consumo próprio ou para a produção de substância entorpecente,  a conduta do
investigado, que se reveste de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, deve ser devidamente
avaliada na instrução processual, no âmbito da Justiça Federal. 5. Diante da existência de indícios
suficientes  de  autoria  e  materialidade  delitiva,  da  ilicitude  da  conduta  do  investigado  e  da
existência de tipo penal para o seu enquadramento, evidenciada a possível transnacionalidade da
conduta,  deve-se  dar  prosseguimento  à  persecução  penal.  6.  Precedente  da  2ª  CCR
(Procedimento  nº  1.29.011.000027/2016-75,  voto  nº  3535/2016,  Sessão  649,  de  06/06/2016,
unânime).  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

275. Processo: 1.20.000.001313/2015-21 Voto: 4356/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  PENHORA SOBRE  PERCENTUAL DE  FATURAMENTO  DA EMPRESA
EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC
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Nº 75/93,  ART.  62,  INC. IV).  POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.  CP,  ART.  168,  §  1º,  INC.  II.  HIPÓTESE  DE  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de
comunicação oriunda do Juízo da 2ª Vara Federal de Mato Grosso, dando conta de que, nos
autos de execução fiscal, a empresa que figura como executada, intimada acerca da penhora
sobre percentual do faturamento, não se manifestou nem justificou o não recolhimento dos valores
devidos. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar
que não restou configurado o crime de desobediência. 3. Em que pese haver súmula do Supremo
Tribunal Federal reputando inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, tal orientação não se
estende à esfera criminal,  autônoma da cível,  inexistindo óbice,  de natureza constitucional ou
infraconstitucional,  à  tipificação  penal  da  conduta  ora  apreciada.  4.  A  previsão  em  lei  de
penalidade administrativa ou civil  para o caso de desobediência a ordem legal afasta o crime
previsto no art. 330 do CP. 5. No entanto, vislumbra-se a caracterização do crime de apropriação
indébita, que, inclusive, tem a pena aumentada quando o agente recebe a coisa na qualidade de
depositário judicial (CP, art.168, §1º, II). 6. Precedentes do TRF da 4ª Região e da 2ª CCR. 7.
Designação de outro  membro  do  MPF para  dar  prosseguimento  à  persecução pela  eventual
prática do crime de apropriação indébita.

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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

276. Processo: 1.25.010.000017/2015-16 Voto: 4360/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. RELATÓRIO DA COMISSÃO NACIONAL DA
VERDADE. APURAÇÃO DA MORTE DE CIDADÃO EM QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório da Comissão da Verdade
para apurar as circunstâncias da morte de cidadão que foi levado ao quartel do Exército para
prestar esclarecimentos, após conflito com soldados que tentaram invadir à força o bar de sua
propriedade  e  que  resultou  na  morte  de  um  dos  militares.  2.  Promoção  de  arquivamento
fundamentada no esgotamento das diligências. 3. Possibilidade de descoberta do endereço de
dois dos envolvidos, um Coronel da reserva, responsável pelo comando do Quartel em Francisco
Beltrão/PR (local do crime) à época em que ocorreram os fatos, que recentemente compareceu
perante a 1ª Vara Federal de Brasília para prestar depoimento sobre as ações militares relativas à
Guerrilha do Araguaia, e o soldado supostamente responsável pelo assassinato. 4. Depoimentos
imprescindíveis para a elucidação do caso. 5. Arquivamento Prematuro. 6. Não homologação do
arquivamento e designação de outro Membro do MPF para dar prosseguimento às 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

277. Processo: DPF/JFA-00816/2008-INQ Voto: 4467/2016 Origem: GABPRM2-OFM - 
ONOFRE DE FARIA MARTINS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de falsidade ideológica e fraude processual (CP, 299 e 347).
Notitia criminis de que policiais militares teriam simulado contrato de trabalho entre advogados e
entidade associativa da Polícia  Militar  da qual  eram dirigentes,  com posterior  ajuizamento de
reclamações trabalhistas perante a Justiça do Trabalho de Juiz de Fora/MG que tramitaram à
revelia da Associação. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Em que
pese os diversos elementos constantes nos autos que indicam a possível ocorrência dos crimes
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de  falsidade  ideológica  (documento  particular)  e  fraude  processual  por  parte  das  pessoas
investigadas e citadas pelo noticiante, depreende-se que as ações judiciais nas quais, ao menos
em tese, foram cometidos os mencionados delitos, foram perpetradas entre dezembro de 2006 a
maio de 2007. Transcurso de mais de 08 anos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal  (CP,  art.  107,  IV  e  art.  109,  IV).  Homologação do arquivamento.  Supostos  crimes de
estelionato (CP, art.  171). Remanesce das investigações que os investigados na qualidade de
dirigentes da entidade associativa, com tais atos, teriam também cometido fraudes em prejuízo
dos associados. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Obtenção da vantagem
ilícita não se deu em desfavor de qualquer ente da administração pública direta ou indireta e nem
foi  praticado  por  agente  público.  Prejuízo  apenas  de  particulares.  Competência  da  Justiça
Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação do Declínio de atribuição

278. Processo: DPF/PE-00147/2015-RE Voto: 4443/2016 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Possíveis crimes de extorsão e de apropriação (CP, arts. 158 e 168, caput).
Representação  noticiando  que  advogados  teriam  enganado  trabalhadores  rurais  quando  da
obtenção de aposentadorias do INSS, com a cobrança abusiva de honorários, além de possível
prática de extorsão e de apropriação de valores. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Eventuais  crimes praticados contra  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

279. Processo: DPF/RDO/PA-00136/2015-INQ Voto: 4612/2016 Origem: GABPRM2-LAS - LUISA 
ASTARITA SANGOI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes contra as relações de consumo (Lei  8.078/90, art.  67) e de
estelionato (CP, art. 171). Notícia de oferta de curso de graduação por entidade não credenciada
junto ao MEC e sequer cadastrada junto ao Sistema Federal de Ensino. Revisão do declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Estelionato praticado contra particular.  Eventual caracterização de crime contra as relações de
consumo, de competência da Justiça Estadual. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

280. Processo: SR/DPF/PA-00633/2015-INQ Voto: 4620/2016 Origem: GABPR7-NFS - NAYANA 
FADUL DA SILVA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Inquérito Policial. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304), relativo ao requerimento de
matrícula da investigada no Curso de Medicina de instituição de ensino superior, pessoa jurídica
de direito privado, com a apresentação de documentos falsos (mandado de intimação e decisão
judicial),  supostamente  emitidos  pelo  TRF-1ª  Região.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

281. Processo: 1.11.000.000938/2015-85 Voto: 4703/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de fraude processual (CP, art. 347). Durante
a instrução do Processo Judicial Eletrônico nº 0511810-28.2015.4.05.8013, que tramitou na 4ª
Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  de  Alagoas,  em  que  o  autor  pleiteava  benefício  de
aposentadoria por idade, foi juntada cópia de ação de interdição anteriormente proposta perante a
Justiça Estadual, sem que, no entanto, o autor apresentasse qualquer aspecto ou patologia que
pudesse levá-lo a ser interditado, sendo crível que naquela ação houve fraude na tentativa de
obtenção  de  amparo  assistencial.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Suposta  fraude
praticada em Ação de Interdição postulada perante a Justiça Estadual. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

282. Processo: 1.12.000.001138/2015-44 Voto: 4538/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  furto  qualificado  e  ameaça  (CP,  art.  155,  §4º,  II  e  art.  147).
Representado realizou viagem levando consigo toda documentação e dinheiro da Associação que
representava e da qual os representantes são sócios, sem deixar notícias. Os representantes vêm
recebendo ameaças por parte de alguns associados desde o desaparecimento do representado,
em  razão  de  serem  os  responsáveis  pelo  cadastramento  dos  assentados  em  fazenda  de
propriedade particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal  em razão  de  interesses  entre  particulares.  Inexistência  de  ofensa  a  bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

283. Processo: 1.12.000.001446/2015-70 Voto: 4447/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Notícia  de  que  os
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investigados, obtiveram, perante cartório de registro civil na cidade de Macapá/AP, certidão de
nascimento em que fez constar dados falsos em nome de menor, a fim de utilizar tal documento
para o recebimento indevido de benefícios sociais na Guiana Francesa, território ultramarino da
República Francesa. (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Falso contra cartório de registro civil, serventia
da Justiça Estadual. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. No caso de possível crime cometido em
território  estrangeiro  mediante  a  utilização  de  documento  falso  expedido  no  Brasil,  não  se
vislumbra a ocorrência de alguma das hipóteses de extraterritorialidade previstas no art. 7º do CP.
Fatos não puníveis no Brasil sem pedido de cooperação jurídica internacional do País ofendido.
Providências  já  adotadas pelo  Procurador oficiante  com o envio  à  Secretaria  de Cooperação
Jurídica Internacional do Ministério Público Federal de cópia integral da NF para formulação de
comunicação  espontânea  de  crime  à  República  Francesa,  pela  via  oficial,  nos  termos  do
respectivo acordo bilateral. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir
na 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

284. Processo: 1.13.001.000037/2016-90 Voto: 4529/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Revisão de declínio (Enunciado n°
32 - 2ªCCR). Noticia o representante que a investigada estaria se passando por presidente de
sindicato de trabalhadores rurais e teria se apropriado de valores de benefícios previdenciários de
associados. Ausência de dano a bens, serviços ou interesses da União. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

285. Processo: 1.15.000.003019/2015-14 Voto: 4403/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação que noticia possíveis descontos
indevidos  em  contracheques  de  servidores  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento, referentes a empréstimos consignados contratados com associações. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 -  2ª CCR).  Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventual
lesão  ao  patrimônio  do  particular.  Precedentes  STJ  (CC  125061/MG,  Dje  17/05/2013;  CC
122257/SP,  Dj  28/11/2012).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  o
prosseguimento  da  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

286. Processo: 1.17.002.000099/2016-42 Voto: 4523/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão que relata conduta
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abusiva  por  parte  de  supostos  policiais  que,  em  carro  descaracterizado,  foram  à  casa  da
noticiante, integrante de fórum municipal/estadual de defesa da bacia do Rio Doce, para indagá-la
acerca de possível manifestação que ocorreria no dia 18/05/2016, quando da passagem da tocha
olímpica pela cidade. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias que indicam
apenas a atuação de supostos policiais  municipais.  Não envolvimento de servidores federais.
Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  de  forma direta  e  específica.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

287. Processo: 1.22.000.001534/2016-14 Voto: 4622/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

288. Processo: 1.22.013.000005/2016-46 Voto: 4401/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Ministério Público do Trabalho para apuração
de  possível  crime  de  apropriação  indébita,  tendo  em  vista  notícia  de  que  pessoa  jurídica
descontava de seus empregados valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FGTS e não efetuava os depósitos na Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

289. Processo: 1.24.001.000046/2016-05 Voto: 4480/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 299). Autora de
Reclamação  Trabalhista  em  face  de  empresa,  pleiteou  direitos  trabalhistas  decorrentes  de
alegada demissão sem justa causa. A Reclamada contestou a ação mencionando que a demissão
se  deu  por  justa  causa,  evidenciada  pela  apresentação  de  atestados  médicos  falsos  com o
objetivo de justificar a falta ao trabalho. Juntou aos autos cópias dos referidos atestados. Revisão
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de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Há indícios de que a autora apresentou atestados
médicos inidôneos diretamente ao empregador durante a relação empregatícia, e não à Justiça do
Trabalho. A Reclamante, em nenhum momento, fez uso dos supostos atestados médicos falsos no
curso da Reclamação Trabalhista,  mas sim perante o empregador particular.  Tais documentos
vieram aos autos da Reclamação Trabalhista por ato da Reclamada, a fim de comprovar a justa
causa da demissão. A competência para apurar e processar crime de uso de documento falso leva
em consideração a quem o documento foi apresentado, independentemente da atribuição para
expedi-lo ou confeccioná-lo. Enunciado da Súmula 546 do STJ. No caso, os documentos foram
apresentados a uma empresa particular, razão pela qual a competência material é residual, isto é,
da  Justiça  Estadual.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

290. Processo: 1.24.001.000356/2015-31 Voto: 4394/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, inc. V). Suposta
prestação de serviço por pessoa jurídica sem a emissão da correspondente nota fiscal. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Arrecadação de tributo elidido (ICMS) de
competência  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 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

291. Processo: 1.26.000.001046/2016-50 Voto: 4547/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de injúria (CP, art. 140). Representação formulada perante a Sala
de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticiante afirma que ao comparecer à agência do Banco do
Brasil S.A., localizada no centro da cidade do Recife/PE, enquanto esperava sentada a sua vez de
ser atendida, um dos seguranças caminhou em sua direção olhando para sua bolsa e seu rosto
como insinuando?!, fato presenciado pelos clientes que ali se encontravam. Alega a representante
que após ser atendida juntamente com sua irmã, o mesmo segurança postou-se na frente das
mesmas e como não portava crachá, apenas pode ver a identificação de uma empresa privada.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Segurança privada prestadora de serviço. O Banco do
Brasil  S.A. trata-se de sociedade de economia mista, circunstância que afasta a incidência do
disposto  no artigo 109,  inciso IV,  da Carta  Magna.  Precedente do STJ:  (CC 58.735/AC,  Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 14/03/2007, DJ 26/03/2007, p.
199)1.  Inexistência de circunstância que denote lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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292. Processo: 1.26.000.003792/2015-05 Voto: 4395/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de apropriação indébita (CP, 168, § 1º, III). Cobrança abusiva de
honorários advocatícios ao autor de ação que tramitou na Justiça Federal. Revisão de declínio
(Enunciado nº Supostos prejuízos suportados apenas pelo autor da ação. Inexistência de prejuízo
a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas  públicas.  Precedente  do  STJ1  (RHC 7.264/Rn,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer,  Quinta
Turma, Julgado em 28/04/1998, DJ 03/08/1998, P. 266) e da 2ª CCR2. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

293. Processo: 1.26.002.000109/2016-31 Voto: 4638/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  calúnia  (CP,  art.  138)  perpetrado  contra  servidor  da
municipalidade, a quem teria sido imputada a prática de agressão a aluno de escola municipal.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer elemento
de informação 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

294. Processo: 1.26.008.000021/2016-69 Voto: 4533/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE S.AG./PALMARE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão que noticia a
prática de crime de furto de documentos do noticiante e a suposta utilização por terceiros, bem
como possível comercialização de entorpecentes pelo suposto autor do furto. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível prejuízo em detrimento de particular. Eventual tráfico de
entorpecentes sem indícios de transnacionalidade. Ausência de qualquer elemento de informação
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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

295. Processo: 1.30.001.000272/2016-81 Voto: 4386/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de fraude  à execução (CP,  art.  179)  Revisão  de declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Representação formulada perante o MPF, por particular,
autor  de  ação  de  execução  perante  a  Justiça  Comum  Estadual,  noticiando  que  a  empresa
executada estaria atuando em conluio com outras sociedades empresariais com a finalidade de
evitar que seu patrimônio sofra constrição judicial. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar  a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal  não havendo
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indícios de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas.  Precedente:  (CC  113947,  Marco  Aurélio  Bellizze,  STJ  -
Terceira Seção, DJE 06/03/2014)1. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

296. Processo: 1.30.001.002711/2016-90 Voto: 4694/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Suposto crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art.
2º)  praticados mediante  o  exercício  de atividade denominada pirâmide financeira.  Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Relatos  que  apontam  para  fraude  conhecida  como
pirâmide,  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 nº 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

297. Processo: 1.30.009.000323/2015-13 Voto: 4541/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
I). Representação que noticia a falta de repelente contra o mosquito Aedes Aegypti no mercado, e
a venda do produto em site de compras, por terceiros, com valores superfaturados. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência do Enunciado nº 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).  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

298. Processo: 1.31.000.000455/2016-79 Voto: 4434/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de esbulho possessório (CP, arts. 161, II). Relato de invasão das
terras  do  noticiante,  localizadas  no  Projeto  de  Assentamento  Florestal  Jequitibá,  do  Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária  INCRA, no Município de Candeias do Jamari/RO.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Inexistência de prejuízo direto
e específico a bem, serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, a teor do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça: CC 121.150/PR, Rel. Ministra Alderita Ramos De Oliveira (Desembargadora Convocada
do TJ/PE), Terceira Seção, julgado em 04/02/2013, DJE 20/02/20131. Ausência de elementos de
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informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

299. Processo: 1.31.001.000137/2016-06 Voto: 4433/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de receptação (CP, art. 180, § 1º), praticado por servidor público
do Ministério Público Estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

300. Processo: 1.33.008.000403/2015-77 Voto: 4442/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra as relações de consumo (Lei n° 8.137/90, art. 7°,
IX).  Apreensão  de  caminhão,  oriundo  do  Uruguai,  transportando  óleo  vegetal  para  consumo
humano, adquirido legalmente por empresa brasileira, porém transportado em veículo habilitado
para transporte de produtos perigosos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª
CCR). Eventual comercialização de produto impróprio para consumo configura o crime contra as
relações de consumo, de competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

301. Processo: 1.33.016.000033/2016-50 Voto: 4436/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 4º, a). Suposta
prática de usura por particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Súmula nº 498 do STF: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o
julgamento dos crimes contra a economia popular. Hipótese em que não se vislumbra eventual
crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  nº  7.492/86),  pois  inexiste  captação,
intermediação  ou  aplicação  de  recursos  de  terceiros,  bem  como  arrecadação  de  recursos
mediante compromisso de restituição de valor no futuro, com ou sem remuneração. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº  1.14.006.000025/2015-05,  620ª
Sessão, de 11/05/2015, unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



 Ata da 653ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                          PGR-00215060/2016

302. Processo: 1.34.001.001768/2016-22 Voto: 4492/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  estelionato  tentado  (CP,  art.  171  c/c  art.  14,  II).  Suposto
recebimento de mensagens via e-mail, de pessoa que se dizendo representante de Banco privado
solicita  contato  para  ativação  de  chave  de  segurança.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Conduta perpetrada em face particular. Prejuízo a bens, serviços ou
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas não
verificado. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

303. Processo: 1.34.001.002096/2016-72 Voto: 4605/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lesão corporal (CP, art. 129). Representação formulada perante
a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticiante relata a publicação de video no site da
relacionamentos Facebook, contendo agressões a suposto morador de rua. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32).  Inexistência  de circunstância  que denote lesão direta  a  bens,  serviços ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

304. Processo: 1.34.001.003709/2016-99 Voto: 4577/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

305. Processo: 1.34.001.004228/2016-09 Voto: 4685/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  oriunda  da  SUSEP encaminhando  cópia  integral,  em  mídia
eletrônica,  de processo instaurado em face de instituição bancária privada, para apuração de
eventual crime contra as relações de consumo, pela suposta venda em conjunto de seguros de
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acidentes  pessoais  e  seguros  de  garantia  estendida,  como  se  fossem  um  só,  ocultando  a
informação dessa prática aos segurados. Revisão do Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventual caracterização de crime contra as
relações de consumo, de competência da Justiça Estadual. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC
132.587/MA,  DJe  04/12/2014;  CC  107.342/GO,  DJe  21/08/2014.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

306. Processo: 1.34.001.007898/2015-98 Voto: 4379/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (CP, arts. 299
e 304). Durante a instrução da ação penal nº 0002545-27.2008.403.6181, em trâmite na 5ª Vara
Federal de Ribeirão Preto/SP, verificou-se a constituição de empresa de fachada em nome dos
investigados, mediante a utilização de documentos falsos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da  2ª  CCR).  A inserção  de  dados  ou  apresentação  de  documentos  falsos  perante  a  Junta
Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) não
justifica, por si só, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar
os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos
e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ1 (CC 130516. Rel. Rogerio
Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de 05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

307. Processo: 1.34.003.000016/2016-24 Voto: 4410/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de abandono de incapaz (CP, art. 133, § 3°, II) e apropriação
indébita (CP, art. 168, § 1°, II). Representação formulada perante o MPF. Notícia que o curador e
genitor de filha com deficiência não está prestando os devidos cuidados e sendo o responsável
pelo recebimento do benefício previdenciário não o repassa em benefício da titular. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal em razão da inexistência de
prejuízos a bens, serviços ou interesse direto e específico 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

308. Processo: 1.34.003.000038/2016-94 Voto: 4376/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Possíveis  crimes de apropriação indébita (CP, 168, § 1º,  III).  Representação
formulada pelo Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Bauru/SP, noticiando a apropriação indevida
por  advogado,  de  valores  pleiteados  em  várias  ações  judiciais  de  natureza  previdenciária,
depositados  em  nome  dos  respectivos  autores,  objeto  de  requisições  de  pagamento  ou
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Precatórios, sem notícia de repasse aos beneficiários. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Supostos  prejuízos  suportados  apenas  pelos  beneficiários.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. Precedente do STJ1 (RHC 7.264/Rn, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado
em 28/04/1998, DJ 03/08/1998, P. 266) e da 2ª CCR2. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

309. Processo: 1.34.003.000057/2016-11 Voto: 4640/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de sonegação de ICMS, consistente na
venda de mercadoria sem o fornecimento de nota fiscal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR).  Indícios  de  práticas  ilícitas  relacionadas  com  a  emissão  de  documento  alusivo  ao
recolhimento de ICMS. Circunstâncias fáticas que não apontam a ocorrência de infração penal em
prejuízo direto  a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

310. Processo: 1.34.022.000042/2016-24 Voto: 4648/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  perante  o  MPF  por  pessoa  anônima,  noticiando
irregularidades nas obras de construção e ampliação de um consultório clínico de Sociedade
Empresária privada (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Eventual sonegação de tributos de competência
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  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

311. Processo: 1.34.038.000041/2016-19 Voto: 4615/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPEVA-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de patrocínio infiel, ou tergiversação (CP, art. 355). Advogado,
após realizar consulta a uma das partes e obter informações sigilosas, teria assumido o patrocínio
da  causa  em favor  da  parte  contrária.  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
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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Homologação de Arquivamento

312. Processo: DPF/CZS-00067/2015-IPL Voto: 4540/2016 Origem: GABPRM1-TPC - THIAGO 
PINHEIRO CORREA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência de crime de invasão de terras da União (Lei
nº  4.947/66,  art.  20),  situadas  no  interior  do  Projeto  de  Desenvolvimento  Sustentável  Jamil
Jereissati. Revisão do arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Diligências. A ocupação se
deu por pessoas de baixo nível de escolaridade, em razão da errônea ideia de que, ao ocuparem
os lotes que estavam desocupados, a titularidade seria regularizada, a partir da informação de
presidente de Associação de Agricultores de que o INCRA assentaria famílias de agricultores que
gostam de trabalhar a terra. No caso, ausente o elemento subjetivo do tipo. Homologação do
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

313. Processo: JFA/TO-0000542-89.2016.4.01.4301-
INQ

Voto: 4477/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Notícia da falsificação de
assinatura em instrumento de mandato datado de 15/02/2005, data essa posterior ao óbito do
representante  da  empresa  outorgante  que,  conforme cópia  da  certidão  de  óbito,  ocorreu  em
16/12/2002. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Advogado outorgado
que prestava serviços à empresa do outorgante e desconhecia o falecimento de seu cliente. O
instrumento de mandato sobre a qual pesam os indícios de fraude lhe foi entregue por terceira
pessoa que atuava em favor de várias empresas madeireiras do Estado do Pará e veio a óbito em
22/12/2007, inviabilizando as diligências acerca da autoria do delito. Antiguidade da falsificação
(15/02/2005). Esgotamento das diligências investigatórias (falecimento do provável autor do falso).
Inexistência  de  qualquer  linha  investigatória  potencialmente  idônea,  tendente  a  desvendar  a
autoria delitiva. Ausência de indícios 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

314. Processo: SRPF-AP-00341/2015-INQ Voto: 4619/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Recebimento  indevido  de
parcela de seguro-desemprego em detrimento do beneficiário. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Elementos informativos revelam que o beneficiário estava cadastrado com um
número  de  PIS  que  foi  posteriormente  convertido  para  outra  numeração,  e  que  as  parcelas
referentes  ao  benefício  foram  depositadas  nas  devidas  competências,  não  tendo  ocorrido  o
estelionato aventado. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

315. Processo: SR/PF/CE-00383/2010-INQ Voto: 4573/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de falsificação de documento particular (CP, art. 298) e uso de
documento falso (CP, art. 304). Petições falsas protocolizadas na Justiça do Trabalho. Revisão de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Justiça do Trabalho informou que, devido ao tempo
decorrido  (dezembro/2009),  não  é  mais  possível  o  fornecimento  das  imagens  captadas  por
servidor da Vara do Trabalho, bem como que o referido servidor não se recorda mais do evento.
Inexistência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Ausência  de  diligências  capazes de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

316. Processo: 1.00.000.002148/2016-07 Voto: 4510/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO CLANDESTINA
DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO. LEI Nº 9.472/97, ART. 183. MPF: ARQUIVAMENTO. CPP,
ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. UTILIZAÇÃO DE BASE COM POTÊNCIA AFERIDA
6W. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de delito previsto no art. 183 da
Lei nº 9.472/97, consistente na exploração clandestina de serviço de telecomunicação ou espectro
de  radio  frequência,  com  potência  aferida  de  6W.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito  com suporte  no princípio  da insignificância,  em virtude da
ínfima  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado.  3.  Discordância  do  Magistrado  em  razão  dos  rádios
transceptores  estarem aptos  a  receber  e  transmitir  mensagens.  4.  Remessa  dos  autos  à  2ª
CCR/MPF, para fins do artigo 28 do Código de Processo Penal c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. O
agente que opera emissora de rádio, ainda que para fins comunitários, sem a devida autorização
do poder público, comete o crime descrito no art. 183 da Lei nº 9472/97, ante a inexistência de
prévia autorização do órgão competente e a habitualidade da conduta. Precedentes do STF. 6.
Não se caracteriza o dano quando o aparelho dado como instalado é de baixa potência e alcance,
sem demonstração in concreto de interferência nas telecomunicações. 7. O próprio texto legal
regulador  estabelece  uma  gradação,  considerando-se  prejudicial  somente  a  interferência  que
obstrua, degrade seriamente ou interrompa repetidamente a telecomunicação (Lei nº 9.472/97,
art. 159, parágrafo único). 8. Tratando-se de serviço de radiodifusão de baixa potência (art. 1º, §
1º, da Lei 9.612/98)  o equipamento possui uma potência máxima de 6 watts  falta a tipicidade
material do fato, remanescendo apenas um ilícito administrativo. 9. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

317. Processo: 1.03.000.001343/2015-19 Voto: 4357/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  crime de ameaça (CP,  art.  147),  praticado  por
Procurador  da  República.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Discussão acalorada entre a vítima e o suposto autor, desprovida do animus específico de causar
temor.  Ausência  de  provas  concretas  sobre  a  configuração  do  delito.  Homologação  do
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

318. Processo: 1.04.001.000010/2016-14 Voto: 4584/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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 irrelevantes no
depoimento prestado pela testemunha. Simples contradição entre a testemunha e a parte não é
suficiente para configurar o crime de falso testemunho. Questão fática relacionada ao horário de
trabalho  da  autora.  Sentença  fundada  em  outros  elementos  de  prova  existentes  nos  autos.
Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do
STJ:  (AgRg  no  REsp  1121653/PR,  Rel.  Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  julgado  em
04/10/2011, DJe 11/10/2011)1 e (AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 23/09/2013)2. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

319. Processo: 1.10.001.000132/2015-14 Voto: 4414/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Noticia a representante ter sofrido agressões físicas e ameaças por parte de seu irmão. Fato
ocorrido na Aldeia indígena Nova Vida I, no dia 25/09/2015 sendo vítima e agressor indígenas.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Boletim  de  Ocorrência  anteriormente
registrado na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Inquérito Policial nº 188/2015
instaurado  pela  DPC  de  Rodrigues  Alves/AC,  sob  investigação.  A FUNAI  informa  que  vem
acompanhando  a  situação  narrada,  prestando  toda  assistência  à  vítima  e  que  os  fatos
transcorreram  em  um  contexto  de  constante  luta  familiar,  por  espaços,  territórios  e
representatividade. Ausência de quaisquer providências a serem adotadas no âmbito do MPF.
Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

320. Processo: 1.11.000.000538/2016-51 Voto: 4681/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível apologia de crime ou criminoso (CP, art. 287). Representação formulada
perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Suposta conduta realizada por meio da rede
mundial  de  computadores  no  perfil  de  relacionamento  em  site  de  rede  social.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há subsunção do fato narrado à figura típica do crime
descrito.  O investigado teria  apenas exaltado o nome, em contexto político,  de figura pública
acusada da prática de tortura no período da ditadura no regime militar brasileiro, sem contudo,
citar qualquer conduta criminosa ou crime. Postagem nitidamente feita para contrapor interesses
de grupo político ex adverso e não para incentivar a prática do crime de tortura. Exercício do
direito individual da livre manifestação do pensamento. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

321. Processo: 1.11.000.000861/2015-43 Voto: 4692/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível
crime contra a ordem tributária, previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/90. Revisão de arquivamento
(art.  62,  IV,  LC 75/93).  Pena máxima cominada em abstrato  de 02 (dois)  anos de detenção.
Constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em setembro de 2009. Extinção da punibilidade
(art.  107, IV, CP). Prescrição da pretensão punitiva estatal (art.  109, V, 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

322. Processo: 1.11.000.001434/2015-82 Voto: 4639/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Descumprimento  de  ordem  judicial
atribuído a representante legal  do INSS.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Ordem judicial encaminhada em datas diferentes à Procuradores diversos do INSS. Destinatário
sem atribuição para o cumprimento da ordem judicial, que deveria ser o Superintendente do INSS.
Impossibilidade do cumprimento da ordem pelo órgão intimado. Evidente atipicidade da conduta.
Precedente  do  STJ:  (HC  130.981/RS,  Rel.  Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  julgado  em
25/11/2010, DJe 14/02/2011)1. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

323. Processo: 1.11.001.000186/2015-42 Voto: 4705/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada perante o MPF de Alagoas, em
face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  INCRA, em que o representante
afirma que a Autarquia Federal  teria adquirido,  mediante contrato de compra e venda, imóvel
inexistente  para fins de reforma agrária.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências realizadas. Informações prestadas pelo INCRA e documentos juntados aos autos dão
conta  que  as  alegações do representante são  improcedentes.  Trata-se de  matéria  que já  foi
apreciada pelo judiciário em duas ações propostas, sendo que em ambas oportunidades no mérito
foram julgadas improcedentes. Concluiu-se que as irregularidades inicialmente aventadas pelo
denunciante é fruto do seu inconformismo. Além de serem inverossímeis, já passaram pelo crivo
do judiciário, e constituem coisa julgada material. Ausência de crime a ser apurado. Homologação
do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

324. Processo: 1.14.000.000043/2016-10 Voto: 4439/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I) e sonegação de
contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).
Informação da Receita Federal de que o procedimento fiscal se encontra em fase de julgamento
de  impugnação,  pelo  contribuinte.  Crime  de  natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de  acordo  com  o  Enunciado  nº  24  da  Súmula
Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

325. Processo: 1.15.001.000078/2016-10 Voto: 4446/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de calúnia e difamação (CP, arts. 138 e 139). Representação
formulada pela 3ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Russas/CE, acerca de possíveis
comentários  ofensivo  àquela  Instituição  proferido  por  locutor  de  rádio,  durante  programa
radiofônico, que teria afirmado que a Polícia Rodoviária Federal se vende até por um sabonete.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O conteúdo do áudio juntado aos autos denota
que o representado agiu com profissionalismo e urbanidade, sem qualquer intenção de denegrir a
imagem  da  PRF  ou  de  macular  a  imagem  dos  policiais  rodoviários  federais  atuantes  DPF
representante.  No  programa  jornalístico  o  representado  apenas  lembrou  de  uma  reportagem
sobre a corrupção de policiais rodoviários federais, transmitida por uma emissora televisiva, em
que  os  caminhoneiros  entrevistados  afirmaram  que  alguns  policiais  rodoviários  recebiam até
sabonetes. Manteve-se o jornalista dentro dos limites éticos do exercício legítimo da atividade de
informar e tecer críticas, conduta amparada pela liberdade de expressão garantida no art. 5º, IV,
da CF. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

326. Processo: 1.16.000.000722/2016-14 Voto: 4798/2016 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 dano (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III) à Agência dos
Correios da cidade de Posse consistente em arrombamento de janela. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo as filmagens, o autor usava máscara e o mesmo não deixou
qualquer  vestígio.  Impossibilidade  de  apurar  elemento  indiciário  acerca  da  autoria  do  fato
criminoso.  Inexistência  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.

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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

327. Processo: 1.16.000.001701/2016-16 Voto: 4531/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, dando conta
da  publicação  de  vídeo  em  site  da  internet,  no  qual,  supostamente,  haveria  deturpação  e
desrespeito ao Hino Nacional. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O vídeo retrata
paródia do Hino Nacional, externando crítica anedótica a figuras políticas nacionais. No caso, a
peça postada tem a pretensão de enfatizar a insatisfação de parcela da sociedade com o governo,
inserindo-se  nos  limites  do  direito  fundamental  à  liberdade  de  expressão  e  manifestação  do
pensamento. Ausência de ilícito penal a ser apurado. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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328. Processo: 1.17.001.000260/2015-15 Voto: 4411/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art.  1º,  I).Noticia os
autos  o  recebimento de valores por  serviços  advocatícios,  mediante  cheques depositados na
conta corrente dos investigados, como forma de omitir os referidos valores das suas declarações
de imposto de renda. Revisão do Declínio (Enunciado nº 32).  Informa os autos que referidos
valores não declarados à Receita Federal foram recebidos nos anos de 2008 e 2009, portanto há
mais de cinco (5) anos, já tendo sido alcançadas pelo instituto da decadência. A Fazenda Nacional
não pode efetuar lançamento de tributos eventualmente omitidos nem mesmo instaurar ações
fiscais  relativas ao período desses recebimentos.  Crime de natureza material,  cuja  tipificação
depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº 241 da
Súmula Vinculante 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

329. Processo: 1.18.000.000417/2016-58 Voto: 4624/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  04/2008  a
11/2009, após a morte da segurada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segurada
que não possuía procurador ou representante legal cadastrado. Recebimento mediante cartão
magnético, sem notícia de renovação de senha. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de
diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

330. Processo: 1.18.000.000419/2016-47 Voto: 4625/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  11/2007  a
04/2008, após a morte da segurada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segurada
que não possuía procurador ou representante legal cadastrado. Recebimento mediante cartão
magnético, sem notícia de renovação de senha. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de
diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

331. Processo: 1.18.003.000093/2016-28 Voto: 4440/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  inciso  I).
Representante noticia que empresa sediada no Município de Caiapônia/GO teria um software no
qual seria possível sonegar tributos estaduais e federais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências.  Informação  da  Receita  Federal  da  inexistência  de  crédito  tributário
lançado. 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.
Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

332. Processo: 1.22.003.001001/2015-13 Voto: 4355/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível apologia ao crime de estupro (CP, art. 287), praticada em rede social.
Promoção de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conteúdo que não está mais disponível no
sítio  eletrônico.  Medidas  adicionais  de  investigação  que  restariam inevitavelmente  infrutíferas.
Ausência  de  elementos  mínimos  aptos  a  justificar  a  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

333. Processo: 1.23.000.001234/2016-90 Voto: 4682/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícias  de  Fato.  Possíveis  crimes  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Diversos
procedimentos  instaurados  e  agrupados  que  apuram  os  saques  indevidos  referentes  a  sete
benefícios  da  Previdência  Social  após  os  óbitos  dos  respectivos  titulares.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os benefícios NB 21/137.112.874-7, óbito em 19/10/2006,
recebimento indevido no período de 01/10/2006 a 31/03/2007; NB 07/098.304.188-1, óbito em
05/01/2008, recebimento indevido no período de 01/01/2008 a 31/05/2008; NB 88/108.885.964-7,
óbito  em  31/12/2007,  recebimento  indevido  no  período  de  01/12/2007  a  30/06/2008;  NB
88/125.223.733-0,  óbito  em  24/02/2008,  recebimento  indevido  no  período  de  01/02/2008  a
30/06/2008;  NB 88/136.714.926-3,  óbito  em 05/10/2006,  recebimento  indevido  no  período  de
01/10/2006 a 30/04/2007; NB 21/136.635.378-9, óbito em 12/09/2006, recebimento indevido no
período de 01/09/2006 a 30/04/2007 e NB 21/081.799.925-6, óbito em 01/08/2007, recebimento
indevido no período de 01/08/2007 a 30/04/2008. Tais benefícios tiveram saques realizados por
meio de cartão magnético por  pessoa não identificada.  A instituição financeira  não dispõe de
arquivos  contendo  imagens  dos  sacadores,  devido  ao  tempo  decorrido.  Ausência  de
representante legal,  procurador,  dependentes ou grupo familiar  cadastrados  para  os referidos
benefícios. Esgotadas as medidas administrativas de cobrança pelo INSS. Lapso temporal que
impossibilita  a identificação dos recebedores.  Ausência de indícios de autoria.  Inexistência  de
diligência capaz 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

334. Processo: 1.23.000.001710/2015-91 Voto: 4449/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de corrupção eleitoral (Código Eleitoral, art.
299).  Fatos  extraídos  dos  autos  de  ações  de  impugnação  de  mandato  eletivo  (AIME)  ao
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fundamento de abuso de poder e captação ilícita de sufrágio na eleição de 2012 no Município de
Chaves/PA. Notícia do cometimento do crime de corrupção eleitoral que teria sido perpetrado pela
Prefeita  eleita  do  Município  de  Chaves/PA,  mediante  a  entrega  e  distribuição  de  vantagens
(prêmios) a eleitores durante evento do dia dos pais do ano de 2012 realizado na Comunidade
Cururú,  consoante noticia o Comitê Estadual de Combate à Corrupção Eleitoral da CNBB/PA.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos referidos processos em que se
baseou a denúncia, verifica-se que não há prova inquestionável sobre a existência do fato. Do
conteúdo probatório contido nos autos, verifica-se que não há configuração de captação ilícita de
sufrágio. Isto porque, em atenção aos testemunhos, observa-se que esses foram uníssonos em
afirmar que a candidata não fora  a organizadora da festa,  e nem que o referido evento fora
organizado para favorecer sua candidatura. Ademais, a respectiva comemoração já ocorria em
anos anteriores, sendo uma tradição da localidade sua realização e a entrega de presentes. Não
há nos autos prova robusta e inconteste de que a representada praticara qualquer ilícito eleitoral,
em especial compra de votos. Ausência de indícios de materialidade delitiva capazes de lastrear
eventual propositura de ação 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

335. Processo: 1.23.007.000236/2015-11 Voto: 4665/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante o MPF por presidente de entidade associativa,
noticiando a instalação de um Sindicato de Pescadores no município de Tucuruí/PA, o qual estaria
coletando, supostamente de forma irregular, dados pessoais de pescadores, a fim de viabilizar o
pagamento do benefício de seguro-desemprego de pescador artesanal. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas,  mediante  oitiva  e  juntada  de  documentos.
Comprovação da regularidade da entidade sindical. Sindicato que possui acordo de cooperação
técnica firmado com o INSS permitindo o exercício de suas atividades para a comprovação da
atividade de pescador artesanal de seus filiados com a finalidade de preparar a documentação
dos pescadores para o futuro recebimento do seguro defeso. Dessa forma, não se vislumbra a
utilização de nenhum tipo de fraude na conduta do investigado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

336. Processo: 1.25.000.000241/2016-08 Voto: 4400/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  sonegação  fiscal  (art.  1º,  Lei  nº  8.137/90).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62, IV). Crime de natureza material,  cuja tipificação depende da
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de  acordo  com  o  Enunciado  nº  24  da  Súmula
Vinculante 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

337. Processo: 1.25.000.001617/2016-93 Voto: 4572/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de correspondência (Lei n° 6.538/78, art. 40). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A própria EBCT informou que não foram realizadas
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imagens dos fatos, não tendo sido possível identificar os responsáveis pela violação. Inexistência
de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

338. Processo: 1.25.006.000002/2016-90 Voto: 4687/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  crime contra  o  sistema financeiro  nacional  (Lei
7.492/86, art.  20). Supostas irregularidades atribuídas a beneficiário do programa Minha Casa
Minha Vida que teria alienado o imóvel financiado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligências  realizadas.  Informação  prestada  pela  Caixa  Econômica  Federal  de  que
comprovadamente  a  beneficiária  do  programa  habita  o  imóvel,  não  sendo  aplicada  sanções
previstas em contrato ante a regularidade da situação. Dessa forma, não há indícios de provas da
alienação do imóvel. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

339. Processo: 1.25.006.000007/2016-12 Voto: 4435/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possíveis  irregularidades  na  ocupação  de  unidades
habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, consistente na utilização dos imóveis para
fins diversos do previsto contratualmente. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Aplicação das sanções previstas em contrato pela Caixa Econômica Federal. Mera
violação de contrato. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

340. Processo: 1.25.008.000422/2016-56 Voto: 4677/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  Expediente  oriundo  da  DPF.
Comunicação  de  encerramento  de  investigação  preliminar.  Notícia  anônima  de  que  pessoa
determinada estaria contrabandeando medicamentos e outras mercadorias oriundas do Paraguai.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências preliminares realizadas pela
DPF não se constatou indícios suficientes de autoria e materialidade do possível crime noticiado
que viabilizasse a instauração de IPL. Medidas administrativas foram adotadas pela autoridade
policial,  mediante a expedição de ofícios à Polícia Rodoviária Federal e à Receita Federal do
Brasil, para medidas fiscalizatórias, como abordagem do veículo quando em viagem de retorno da
região de fronteira, levantamento e fiscalização na empresa nominada, tanto no que concerne a
eventual  comercialização  de  produtos  de  descaminho,  como no  aspecto  do  uso  indevido  da
empresa  em  operações  comerciais.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



 Ata da 653ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                          PGR-00215060/2016

341. Processo: 1.25.010.000105/2015-18 Voto: 4438/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal do Brasil de que, tendo sido
detectados  indícios  de  irregularidades  fiscais  e  tributárias,  o  contribuinte  será  incluído  em
programação  de  fiscalização,  cujo  resultado  será  remetido  ao  Ministério  Público  Federal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

342. Processo: 1.25.013.000038/2013-31 Voto: 4486/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JACAREZINHO-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º).
Supostas irregularidades na concessão de benefícios de Auxílio  Doença e Aposentadoria  por
Invalidez. A Procuradoria Federal Especializada do INSS em Ponta Grossa/PR remeteu cópias do
procedimento  administrativo  de  revisão  dos  benefícios  previdenciários  por  ter  neles  atuado a
servidora  ex-chefe  da  APS  de  Ibaiti/PR,  acusada  administrativa  e  penalmente  por  fraudes
previdenciárias.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  próprio  INSS,  após
examinar  a  documentação  apresentada  na  solicitação  do  benefício  descrito,  entendeu que  a
beneficiária tinha direito ao que postulou,  por ter preenchido os requisitos necessários.  O ato
concessório, que se reveste de presunção de legitimidade, permaneceu com tal força até revisão
administrativa unilateral empreendida pelo INSS. Mas ainda assim, não houve a demonstração de
qualquer ilegalidade ou fraude no ato concessório, apenas divergência nas datas do início da
doença incapacitante, apostas pelos próprios peritos do INSS que em nada alterou o direito ao
benefício. Dessa forma, não se vislumbra a utilização de nenhum tipo de fraude com o intuito de
induzir  ou  manter  em erro  a  autarquia  previdenciária,  sendo,  portanto,  atípica  a  conduta  da
investigada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

343. Processo: 1.27.000.000774/2016-15 Voto: 4678/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto qualificado na modalidade tentada (CP, art. 155, § 4º c/c
art. 14, II). Expediente oriundo da DPF. Comunicação de encerramento de investigação preliminar
na qual se investigou a comunicação que no dia 21/02/2014, foi verificado por funcionários da
CEF a existência de um dispositivo,  denominado chupa cabra,  em um dos caixas eletrônicos
existentes na agência que estava impedindo a retirada de valores sacados pelos clientes. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências preliminares realizadas pela DPF não
se  constatou  indícios  suficientes  de  autoria  e  materialidade  do  possível  crime  noticiado  que
viabilizasse a instauração de IPL. O local do crime não foi preservado prejudicando a realização
da  perícia  papiloscópica.  Quando  da  realização  da  perícia  técnica  o  dispositivo  havia  sido
removido e não mais encontrado. Inexistência de imagens do local. Os saques realizados não
foram concluídos devido a presença do dispositivo, nada sendo furtado. Não havendo indícios de
autoria  e  de provas  da materialidade  delitiva,  inexiste  justa  causa  para  o  prosseguimento da
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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344. Processo: 1.29.000.000775/2016-87 Voto: 4399/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima. O representante ouviu em um bar que terceira pessoa teria
orientado  seus  familiares  a  praticarem  a  automutilação  com  o  intuito  de  obterem  benefício
previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma vaga
e genérica que não apresenta nenhum detalhe concreto apto a ensejar uma investigação por
parte do Ministério Público. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

345. Processo: 1.29.000.003063/2015-39 Voto: 4359/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia formulada por particular noticiando supostas práticas ilegais atribuídas
a cidadão americano, ex-companheiro da denunciante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Diligências preliminares empreendidas pela Polícia Federal. Inexistência de indícios
mínimos  da  prática  de  crimes,  não  havendo  elementos  de  informação  suficientes  para
oferecimento  de  denúncia  ou  para  novas  diligências  complementares.  Homologação  do
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

346. Processo: 1.29.002.000009/2015-11 Voto: 4527/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº
8.137/90,  artigos  1º  e  2º).  Representante noticia  que  sócios  de pessoa  jurídica  teriam criado
outras empresas para burlar o fisco, realizando transferências irregulares de bens e valores entre
elas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Após análise efetuada pela
Seção de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal  relativa aos anos-calendário
2011 a 2015, a Receita Federal  informou que inexistem indícios relevantes que justifiquem a
instauração  de  procedimento  de  fiscalização  das  pessoas  físicas  e  jurídicas  indicadas.
Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

347. Processo: 1.30.001.000938/2016-09 Voto: 4626/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de desobediência (CP, art. 330). Responsáveis legais de Sociedade de
Ensino Superior privada não teriam atendido determinação judicial, que fora reiterada por diversas
vezes,  no bojo de processo judicial  de competência federal,  que figurava na qualidade de ré.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Por  ocasião da prolação da sentença, o
magistrado  reconheceu  que  o  Juízo  foi  induzido  em  erro  pela  parte  autora.  Omissão  de
informações que levaram à impossibilidade técnica para a empresa ré cumprir as determinações
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judiciais, eis que a autora não possuía desempenho acadêmico suficiente à renovação do FIES.
Evidente ausência de dolo. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

348. Processo: 1.30.001.001851/2016-41 Voto: 4617/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de incitação ao crime (CP, art. 286). Comentários publicados em
site da internet, no qual secretário de confederação de trabalhadores teria se insurgido contra a
denominada Bancada da Bala do Congresso Nacional e sugerido a ocupação das propriedades
dos seus integrantes, como forma de resistência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Incitação vaga e genérica. Para a ocorrência de crime, faz-se necessário que o crime a
ser estimulado seja determinado. Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

349. Processo: 1.33.000.000714/2016-97 Voto: 4381/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, § 1°).
Recebimento de cédula  inautêntica  de R$ 100,00  (cem reais)  em estabelecimento comercial.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV).  O comunicante não soube informar
quem  teria  repassado  a  referida  cédula  falsa.  Materialidade  comprovada.  Ausência  de
informações aptas a elucidar a autoria do crime. Ausência 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

350. Processo: 1.33.009.000081/2016-37 Voto: 4616/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário após o óbito do titular, em 20/09/2011. Valores sacados indevidamente que foram
utilizados  para  pagamento  do  funeral  e  de  dívidas  deixadas  pelo  falecido,  integralmente
restituídos pela responsável pelos saques, companheira do beneficiário que, inclusive, fazia jus à
percepção de pensão por morte. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

351. Processo: 1.34.001.000573/2016-65 Voto: 4528/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra o sentimento religioso, previsto no art. 208 do CP, praticado
por meio de programa de televisão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta
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praticada pelo personagem de programa televisivo de humor, em que pese possa ser questionada
como de  mau gosto,  não  caracteriza  o  delito.  Ausência  de  ânimo  de  escarnecer  de  alguém
publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, ou vilipendiar objeto de culto religioso.
Homologação do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

352. Processo: 1.34.001.001644/2016-47 Voto: 4606/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de incitação ao crime (CP, art. 286). Representação formulada
perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticiante informa que através de página na
internet estariam sendo incentivadas diversas formas de violência contra a mulher. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A denunciante, notificada para que complementasse as
informações declinadas, tendo em vista que não informou qual seria o endereço da página na
rede mundial de computadores, não o fez. Além de não evidenciar prejuízo a bens, serviços ou
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não há
informações  nos  autos  que  possibilita  apuração  de  crime  sequer  em  âmbito  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

353. Processo: 1.34.011.000049/2016-75 Voto: 4402/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que não foi realizada audiência de instrução
e julgamento na Justiça do Trabalho, uma vez que as partes apresentaram proposta de acordo,
que foi homologada pela Justiça Trabalhista. Possível incidente de falsidade que não foi suscitado
no processo trabalhista. Ausência de elementos mínimos aptos a justificar a persecução criminal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

354. Processo: 1.34.026.000008/2016-10 Voto: 4383/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ASSIS-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Possível prática de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º) . Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Propositura de ação ordinária para obtenção de benefício
de aposentadoria por invalidez. Pedido julgado improcedente. Comprovada a preexistência das
doenças ensejadoras do alegado direito.  A propositura  de ação infundada,  sem a adoção de
expediente fraudulento pujante, não pode, por si só, caracterizar crime. Aplicação do princípio da
proteção  judiciária,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  (art.  5º,  XXXV  e  LV  da
Constituição). Precedente do STJ: RHC 61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe
15/02/2016. Fraude que, no caso, embora imoral, apenas poderia caracterizar litigância de má-fé,
sujeita às sanções previstas no art. 18 do CPC. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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355. Processo: 1.36.001.000108/2016-50 Voto: 4664/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido
de benefício previdenciário no período de dezembro/2007 a fevereiro/2009 (15 parcelas), após a
morte do segurado ocorrido em 10/12/2007, gerando um prejuízo ao INSS no valor não corrigido
de R$ 6.170,00. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segurado que não possuía
procurador ou representante legal cadastrado. Ressarcimento parcial do débito no valor de R$
1.381,94, pelo agente pagador. Ausência de indícios de autoria. Último saque realizado há mais
de  sete  anos.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

356. Processo: 1.28.000.000329/2016-18 Voto: 4397/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível crime de ameaça (CP, art. 147) contra servidora do Ministério da
Saúde.  O  temor  da  vítima  deve-se  ao  fato  de  que  foi  veiculado  o  seu  endereço  e  telefone
residenciais, por meio do aplicativo whatsapp, e por ter-lhe sido imputada a responsabilidade pelo
fechamento de hospitais psiquiátricos em Natal/RN. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). O temor sentido e expressado pela vítima não decorre de ameaça de mal injusto e grave. Os
dados (endereço e telefone) são facilmente obtidos pela internet. Homologação do arquivamento.
2)  Supostas  irregularidades  em  convênio  firmado  entre  hospital  privado  e  o  Município  de
Natal/RN. Competência da Justiça Estadual. Ausência de 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 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

357. Processo: JF-AC-0006496-76.2015.4.01.3000-
INQ

Voto: 4667/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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 INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20,
CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Fiscal para Fins Penais instaurada
para  apurar  a  entrada  em  território  nacional  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira
desacompanhadas de documentação necessária,  configurando em tese a prática do crime de
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descaminho  (art.  334  do  Código  Penal).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o
arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. 3. A
respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis:
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. 4. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de descaminho.
Fato  que  não  se  mostra  penalmente  irrelevante.  Precedentes  do  STJ.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

358. Processo: JF/CE-0003114-56.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 4676/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I e II) à funcionário dos
Correios  EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Apesar do carteiro
ter indicado as características físicas dos assaltantes não foi possível a sua identificação. Vítima
não visualizou a placa do veículo utilizado pelos autores. Inexistência de sistema de captação de
imagens  no  local  do  fato.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

359. Processo: JF/CE-0004225-75.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 4561/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I e II) à funcionário dos
Correios  EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Apesar do carteiro
ter indicado as características físicas dos assaltantes não foi possível a sua identificação por meio
arquivo fotográfico da DPF. Inexistência de sistema de captação de imagens no local  do fato.
Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

360. Processo: JF-FRA-0002570-06.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 4621/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  CRIMINAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A). MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
DESTE  COLEGIADO.  VIÁVEL  O  ARQUIVAMENTO  DE  PROCEDIMENTO  QUE  APURE
APREENSÃO DE ATÉ, 153 MAÇOS DE CIGARRO, DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE
IGUAL CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Possível
ocorrência  do  crime de  contrabando,  previsto  no  art.  334-A do  Código  Penal,  decorrente  da
apreensão de 20 (vinte) maços de cigarro de procedência estrangeira. 2. Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, levando
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em consideração a ofensa mínima da conduta.  Discordância  do magistrado.  3.  Esta  Câmara
Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de  cigarros
possibilitavam, excepcionalmente, a aplicação do princípio da bagatela. Todavia, na Sessão nº
108ª de Coordenação, realizada em 07.03.2016, este Colegiado deliberou, à unanimidade, por
expedir  orientação 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 a 153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente
a  reiteração  da  conduta.  4.  No  caso  presente,  não  se  revela  viável  o  arquivamento  da
investigação criminal, pois embora a quantidade apreendida (20 maços de cigarros) não supere a
153 (cento e cinquenta e três) maços, há nos autos informação da reiteração de conduta em crime
da mesma espécie. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

361. Processo: JF/PR/CUR-5047185-
58.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 4668/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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 INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20,
CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Fiscal para Fins Penais instaurada
para  apurar  a  entrada  em  território  nacional  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira
desacompanhadas de documentação necessária,  configurando em tese a prática do crime de
descaminho  (art.  334  do  Código  Penal).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o
arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. 3. A
respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis:
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. 4. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de descaminho.
Fato  que  não  se  mostra  penalmente  irrelevante.  Precedentes  do  STJ.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

362. Processo: JFRS/PFU-5002308-
41.2016.4.04.7104-PIMP - Eletrônico 

Voto: 4669/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº
11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 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. 33, c/c art. 40, I, da Lei
n° 11.343/06. Importação de sementes da planta da espécie Cannabis sativa, conhecida como
maconha.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  por
entender  que  a  pequena  quantidade  de  sementes  apreendida  permitiria  tão  somente  a
caracterização de meros atos preparatórios dos crimes previstos no art. 33, § 1°, II e/ou art. 28,
ambos  da  Lei  n°  11.343/06,  que  não  seriam  passíveis  de  punição.  3.  Discordância  do  Juíz
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Federal, por considerar que as sementes apreendidas são matéria-prima da maconha, passíveis
de originar substâncias entorpecentes ou alucinógenas. 4. O fato de as sementes de maconha
não conterem o princípio ativo THC (tetrahydrocannabinol) não afasta a tipicidade da conduta,
pois o objeto material do crime previsto no inciso I do § 1º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 não
é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou produto químico destinado a sua preparação,
ou seja, também são incriminadas as etapas anteriores da produção1. 5. Depreende-se que a
conduta do investigado ajusta-se, em princípio, ao crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I, da Lei nº
11.343/06, ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda
que  para  consumo  próprio,  o  que  afasta,  portanto,  a  tese  de  atipicidade  da  conduta.  6.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio, ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade lesiva e de tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro o arquivamento do feito.
Precedentes da 2ª  CCR. 7.  Designação de outro  membro do Ministério Público Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

363. Processo: JF/SP-0012042-21.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 4670/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C O ART. 40, INC. I DA LEI
N.  11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C O ART.
62-IV  DA LC  Nº  75/93).  CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º-I da Lei n. 11.343/06,
tendo  em vista  que  o  investigado  teria  importado  0,2347  gramas  de  sementes  da  planta  de
espécie Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha. 2. O Procurador da República
promoveu o arquivamento do inquérito por entender que a conduta é atípica,  considerando a
pequena quantidade de sementes apreendidas permitiria tão somente a caracterização de meros
atos  preparatórios.  3.  O  Juíz  Federal  não  homologou  o  arquivamento  por  entender  que  a
importação  de  sementes  de  qualquer  planta  utilizada  para  a  produção  de  substâncias
entorpecentes é considerado crime no ordenamento jurídico brasileiro. 4. O fato de as sementes
de maconha não conterem o princípio ativo THC (tetrahydrocannabinol) não afasta a tipicidade da
conduta,  pois  o objeto material  do crime previsto  no inciso I  do § 1º  do artigo 33 da Lei  n.º
11.343/2006 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou produto químico destinado a
sua preparação, ou seja, também são incriminadas as etapas anteriores da produção1. 5. No
caso,  a  conduta  do  investigado  se  amolda  ao  art.  33,  §  1º-I  da  Lei  nº  11.343/11,  diante  da
importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. 6. Assim,
independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  do  investigado  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  que  será  devidamente  avaliada  na  instrução
processual. 7. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

364. Processo: 1.15.000.000773/2016-83 Voto: 4562/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita em detrimento de particular (CP, art. 168, § 1º, III).
Saque  relativo  a  Requisição  de  Pequeno  Valor  realizado  por  advogado  na  qualidade  de
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procurador,  sem  o  devido  repasse  ao  beneficiário.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Constatação de que o único lesado patrimonialmente foi o beneficiário. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

365. Processo: 1.17.000.000464/2016-39 Voto: 4563/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de estelionato (art. 171, CP). Realização de contrato
de compra e venda de imóvel no valor de R$330.000,00. Os compradores pagaram a quantia de
R$  50.000,00  a  título  de  entrada.  No  prazo  estipulado  para  a  entrega  da  documentação
necessária para a realização do financiamento do valor restante, o vendedor não cumpriu com o
acordado.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  Foi  verificado  que,
posteriormente a realização do contrato de compra e venda, o vendedor ofereceu o mesmo imóvel
como garantia a um empréstimo realizado junto à CEF. Ressalta-se que não houve o registro do
título  de  transferência  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis.  Ausência  de  irregularidades  com
relação ao oferecimento do imóvel como garantia junto à CEF, pois a propriedade ainda constava
em nome do vendedor.  Inexistência  de  prejuízos  suportados  pela  CEF.  Prejuízo  limitado  aos
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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

366. Processo: 1.17.000.000879/2016-11 Voto: 4672/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Apuração  do  possível  crime  de  estelionato  (art.  171,  CP).  Representação
formulada  através  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  informando  que  empresa  encaminha
correspondência com proposta de trabalho em casa por meio de realização de serviços de mala
direta, mediante pagamento de boletos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF).
Vítima noticiou que arcou  com os  custos  das postagens e que  ao entrar  em contato  com a
empresa  foi  informada  que  não  receberia  nenhuma  quantia  pelo  serviço  prestado.  Prejuízo
limitado aos 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

367. Processo: 1.20.005.000076/2016-12 Voto: 4564/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  informando
suposta prática do crime de ameaça (CP, art. 147) contra particular. Aduz a noticiante que o MPE
do  Município  de  Alto  Araguaia/MT  estaria  oficiando  os  funcionários  públicos  municipais,
determinando-lhes o atendimento às demandas formuladas pelo órgão, através de ameaças por
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escrito. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Inexistência de indícios de lesão a
bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

368. Processo: 1.25.000.001812/2016-13 Voto: 4659/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  informando
suposta prática do crime de ameaça (CP, art. 147) contra particular. Aduz o noticiante que vem
recebendo ameaça por  parte  de proprietário  de curso de inglês para quem prestou serviços.
Houve  registro  de  boletim  de  ocorrência  perante  autoridade  policial.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Inexistência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

369. Processo: 1.25.005.000291/2016-37 Voto: 4701/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Comerciante relatou que na região central do município
de Londrina existe facção criminosa voltada para o tráfico ilícito de drogas. Informou também a
possível ocorrência do crime de extorsão, pois os integrantes da organização oferecem proteção
mediante pagamento. Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR/MPF). Ausência de indícios
de transnacionalidade na prática do possível tráfico de drogas. Inexistência de informações de
que os demais crimes tenham atentado contra bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Carência  de  elementos  de  informação aptos  a  justificar  a  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 pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

370. Processo: 1.26.000.001150/2016-44 Voto: 4599/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE S.AG./PALMARE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando que
usuário  de  drogas  estaria  praticando  vários  delitos  como furto,  estupro  e  tráfico  de  drogas.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR/MPF). Ausência de indícios de transnacionalidade
na prática do possível tráfico de drogas. Inexistência de informações de que os demais crimes
tenham atentado contra bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de
elementos  de  informação  aptos  a  justificar  a  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 pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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371. Processo: 1.30.001.001734/2016-87 Voto: 4565/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Segundo o
denunciante há aumento de tráfico de drogas e assaltos em avenida e não existe policiamento.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR/MPF). Ausência de indícios de transnacionalidade
na prática do possível tráfico de drogas. Inexistência de informações de que os demais crimes
tenham atentado contra bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de
elementos  de  informação  aptos  a  justificar  a  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 pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

372. Processo: 1.30.001.001742/2016-23 Voto: 4778/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de extorsão (CP, art. 158). Noticiante relatou que foi
vítima do golpe de falso sequestro e depositou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em conta
da CEF. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Vítima não realizou boletim de
ocorrência. CEF encaminhou ofício informando que não se responsabiliza por uso irregular de
conta bancária para recebimento de depósitos oriundos de golpes. Dano não suportado pela CEF.
Prejuízo limitado aos 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

373. Processo: 1.30.001.002275/2016-59 Voto: 4602/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação informando suposta ocorrência do crime de homicídio (CP, art.
121). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Representante informa o
sumiço da vítima, que supostamente teria sido agredida e morta, indicando o nome de quatro
suspeitos. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

374. Processo: 1.30.005.000184/2016-49 Voto: 4809/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representante
informa que seus dados pessoais foram falsamente utilizados para abertura de empresa privada.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Prejuízo limitado aos 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 Dra. Luiza
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Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

375. Processo: 1.30.010.000266/2016-14 Voto: 4697/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Apuração  do  possível  crime  de  estelionato  (art.  171,  CP).  Diversas
representações formuladas através da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando que algumas
pessoas foram enganadas por proprietário de empresa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR/MPF). Prejuízo limitado aos 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

376. Processo: 1.30.019.000064/2015-10 Voto: 4566/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de expor a perigo a integridade e a saúde de idoso (art.  99,
Estatuto do Idoso), em decorrência de erro na prestação de serviços médicos. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Paciente idosa teria recebido tratamento médico inadequado no
âmbito da Unidade de Pronto Atendimento-UPA.  Fato que possivelmente agravou sua saúde.
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

377. Processo: 1.30.020.000184/2016-51 Voto: 4724/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de tentativa de estelionato (CP, art. 171 c/c Art. 14,
II). Representação formulada através da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando que pessoa
ligou para a residência de idosa informando que esta receberia quantia referente às perdas do
Plano  Collor  mediante  pagamento  de R$ 998,55.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª
CCR/MPF). Provável autor da tentativa de estelionato indicou titular e número de conta na CEF
para  o  depósito  do  valor  requisitado.  Idosa  não  realizou  o  referido  depósito.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

378. Processo: 1.31.000.000434/2016-53 Voto: 4666/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  informando
suposta  prática  do  crime  de  esbulho  possessório  (CP,  art.  161,  II).  Aduz  o  noticiante  que
indivíduos estariam invadindo lotes e ameaçando os proprietários. Revisão de declínio (Enunciado
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nº 32 - 2ª CCR/MPF). Inexistência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou
de suas entidades. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

379. Processo: 1.33.003.000062/2016-61 Voto: 4598/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência dos crimes de estelionato (CP, 171) e/ou abandono material
(CP, 244). Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando que familiares
de adolescente, beneficiário de pensão por morte da avó, é quem recebe seu benefício de forma
irregular. Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Prejuízo suportado unicamente pelo
infante.  Ausência  de  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  forma  a  atrair  a
competência investigatória ao Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

380. Processo: 1.33.005.000160/2016-88 Voto: 4610/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de calúnia (art. 138, CP). Representação formulada
na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que membro do Legislativo Municipal  estaria
espalhando boatos caluniosos sobre honra da vítima. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR/MPF). Crimes contra a honra constituem-se em infrações a serem processadas, em regra,
por iniciativa privada. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Inexistência  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Declínio)

381. Processo: 1.30.001.005974/2015-70 Voto: 4555/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°), em razão de
empresário  individual  não  emitir  nota  ou  cupom  fiscal,  bem  como  o  não  recolhimento  das
obrigações  tributárias  do  microempreendedor  (Documento  de  Arrecadação  Simplificada-MEI).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Receita Federal informou que
contra a empresa investigada existia um crédito constituído no valor de R$ 51,58, mas que foi
extinto por encerramento de liquidação voluntária. Informou também que não há ação fiscal em
andamento. Inexistência de constituição definitiva dos créditos tributários. Natureza material do
delito.  Súmula  Vinculante  nº  241  do  STF.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento. Suposta sonegação de tributos estaduais e
municipais. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Ausência de elementos de informação
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capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  e  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

382. Processo: DPF/AGA/TO-00017/2016-INQ Voto: 4591/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  extorsão  mediante  sequestro  (CP,  art.  159).
Indivíduos se passando por Agentes de Polícia abordaram gerente de Agência dos Correios na
sua residência e exigiram que este fosse até a agência e subtraísse quantia em dinheiro sob
condição para soltura de sua família.  Revisão de arquivamento (LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Em
depoimento perante a autoridade policial, a vítima descreveu as características dos assaltantes.
Diligências. A Polícia Federal convocou a vítima para realizar o reconhecimento dos possíveis
autores através do arquivo fotográfico da DPF, não tendo reconhecido ninguém. Impossibilidade
de identificação dos criminosos. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

383. Processo: DPF/AGA/TO-00162/2011-INQ Voto: 4597/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de tentativa de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, I c/c
art.  14, II),  decorrente de arrombamento em agência dos Correios durante o período noturno.
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Policiais Militares realizavam patrulhamento
quando avistaram indivíduos próximos à agência dos correios, que fugiram quando notaram a
aproximação  da  viatura.  Houve  troca  de  tiros.  Foi  identificado  veículo  utilizado  na  fuga.
Diligências. Polícia Federal localizou alguns prováveis proprietários do referido automóvel. Notícia
de que o referido veículo fora vendido por diversas vezes. Não foi possível identificar o último
comprador. Proprietários anteriores apresentaram provas de que se encontravam em localidade
diversa à época dos fatos. Ausência no local do fato de sistema de câmeras. Impossibilidade de
identificação dos criminosos. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

384. Processo: DPF/ROO-00147/2014-IPL/PF Voto: 4708/2016 Origem: GABPRM1-GRG - 
GUILHERME ROCHA GOPFERT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática do crime de furto (CP, art.  155). Servidora da Universidade
Federal  do  Mato  Grosso  registrou  ocorrência  sobre  furto  de  projetor  multimídia.  Revisão  de
arquivamento (LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Inexistência de testemunhas. Ausência  no
local  do  fato  de  sistema  de  câmeras.  Não  foram  encontrados  indicativos  de  suspeitos.  Foi
identificada falha no sistema administrativo interno da UFMT, que não mantinha controle da saída
e devolução dos equipamentos. Sindicância apurando a responsabilidade administrativa da chefe
do departamento. Impossibilidade de identificação dos criminosos. Ausência de indícios mínimos
de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
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Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

385. Processo: DPF-UDI-00156/2016-INQ Voto: 4644/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de desobediência (CP, art. 330). INSS supostamente teria descumprido
ordem  judicial  determinando  o  pagamento  de  RPV  e  retroativos  de  benefício.  Revisão  de
arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Juntada documentação aos autos informando o cumprimento
da decisão judicial  por parte do INSS. Débito já quitado. Embora com atraso, a determinação
restou devidamente cumprida. Não configuração do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

386. Processo: SRPF-AP-00222/2015-INQ Voto: 4675/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito do titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Período  recebido  indevidamente  foi  de  abril/2004  a  novembro/2004.
Realização  de  saques  com  cartão  magnético.  Beneficiário  não  possuía  procurador  ou
representante  legal  cadastrado  na  data  do  óbito.  Ausência  de  renovação  da  senha.  Fatos
ocorridos  há mais  de 11 (onze)  anos.  Inexistência  de elementos  mínimos que  possibilitem a
identificação dos verdadeiros autores dos saques e de linha plausível de investigação a justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

387. Processo: 1.12.000.000307/2016-18 Voto: 4588/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido do benefício previdenciário após
óbito  do  titular,  ocorrido  em  23/11/2005.  Foram  apurados  04  saques  após  o  óbito,  de
novembro/2005  a  fevereiro/2006.  Saque  efetuado  na  competência  do  mês  de  novembro  era
praticamente devido em sua integralidade. Saques irregulares foram somente três, referentes aos
meses de 12/2005 a 02/2006. No presente caso houve ressarcimento no valor de R$ 1.220,22.
Ausência  de  dolo  de  até  03  saques  irregulares  do  benefício  (Orientação  nº  04,  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

388. Processo: 1.12.000.000501/2016-95 Voto: 4663/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o óbito da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatou-
se  que  houve  a  realização  de  04  saques com cartão  magnético.  A beneficiária  não  possuía
procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito. Ausência de renovação de senha.
Fatos ocorridos há mais de 02 (dois) anos. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a
identificação do verdadeiro  autor  dos  saques e de linha  plausível  de investigação a justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

389. Processo: 1.12.000.000585/2016-67 Voto: 4600/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §1º). Vítima
teria recebido em posto de gasolina uma cédula falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais). Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV).  Cédula  inidônea  foi  repassada  em  posto  de
gasolina, local de grande fluxo de atendimento, não sendo possível a identificação do responsável
pela emissão da nota falsa. Ausência de lastro probatório mínimo apto a demonstrar a autoria do
crime ou a participação dolosa do portador da nota. Autoria não identificada e de difícil elucidação.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento. De acordo com a orientação deste Colegiado, o Procurador da República oficiante
deverá  remeter  as  cédulas  inidôneas  ao  Meio  Circulante  do  Banco  Central  do  Brasil
MECIR/BACEN, que mantém banco de dados sobre moeda falsa.

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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

390. Processo: 1.13.002.000015/2016-10 Voto: 4818/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de tentativa de furto (CP, 155, §4º c/c art. 14, II) de
cabos elétricos de propriedade da INFRAERO. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV).
Infração realizou-se em área erma, no meio da floresta amazônica. Objeto da tentativa do delito
fica  há  aproximadamente  2km  do  aeroporto,  inexistindo  monitoramento  eletrônico  no  local.
Ausência de testemunhas. Impossibilidade de identificação dos criminosos. Ausência de indícios
mínimos de autoria delitiva e 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

391. Processo: 1.14.000.001490/2016-96 Voto: 4560/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §1º). Vítima
teria recebido em loja uma cédula falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais). Revisão de arquivamento
(LC 75/93, artigo 62, inciso IV). A vítima ao perceber a inidoneidade da cédula retornou à loja para
esclarecimentos.  Nessa  ocasião  foi  dito  pela  funcionária  que  esta  também  desconhecia  a
falsidade do papel moeda e em decorrência da grande movimentação de pessoas e circulação de
dinheiro  na  loja,  não  saberia  informar  quem  entregou  a  cédula  falsa  no  caixa.  Ambos
compareceram perante a autoridade policial espontaneamente. Fatos ocorridos há 08 anos e até
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o presente  momento  não  foi  juntado  aos  autos  laudo  pericial.  Ausência  de  lastro  probatório
mínimo apto a demonstrar a autoria do crime ou a participação dolosa do portador da nota. Autoria
não  identificada  e  de  difícil  elucidação.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento. De acordo com a orientação deste Colegiado,
o Procurador da República oficiante deverá remeter as cédulas inidôneas ao Meio Circulante do
Banco Central do Brasil  MECIR/BACEN, que mantém banco de dados sobre moeda falsa.

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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

392. Processo: 1.15.002.000027/2016-70 Voto: 4823/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) ocorrido em
ação  trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Compulsando  os
depoimentos  acostados,  constata-se que,  embora existam divergências  entre  os  depoimentos
prestados pela parte autora e sua testemunha, não existem elementos que sejam capazes de
atestar qual efetivamente mentiu. Testemunha discutia fatos ocorridos no passado, dificultando a
produção de provas por meios mais imparciais. O Juiz trabalhista, ao julgar o feito, decidiu pelo
deferimento da versão apresentada pelo Reclamante. Entendimento de que, para a configuração
do crime em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o
que ela efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Inexistência
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

393. Processo: 1.16.000.000683/2016-55 Voto: 4593/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289). Apresentação
de cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais). Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso
IV). A vítima notificou que recebeu a nota falsa na feira dos importados e só tomou conhecimento
da inidoneidade do papel moeda quando foi informada por funcionário de banco. Inexistência de
exame pericial, pois a nota foi retida pelo servidor do banco privado para ser encaminhada ao
BACEN.  Ausência  de  lastro  probatório  mínimo  apto  a  demonstrar  a  autoria  do  crime  ou  a
participação dolosa do portador da nota. Autoria não identificada e de difícil elucidação. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

394. Processo: 1.16.000.001602/2016-34 Voto: 4594/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289). Apresentação
de duas cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais) em Posto de gasolina. Revisão de arquivamento
(LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV).  Gerente  de  posto  de  gasolina  informou  ocorrências  do
recebimento de cédulas falsas. Diligências. Através da placa do veículo constatou-se prováveis
suspeitos. Foram apresentadas fotografias dos suspeitos à testemunha, o qual não reconheceu
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nenhum  como  autores  do  repasse  das  notas.  Ausência  de  lastro  probatório  mínimo  apto  a
demonstrar a autoria do crime ou a participação dolosa dos portadores das notas. Autoria não
identificada e de difícil elucidação. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal.  Homologação  do  arquivamento.  De  acordo  com  a  orientação  deste  Colegiado,  o
Procurador da República oficiante deverá remeter as cédulas inidôneas ao Meio Circulante do
Banco Central do Brasil  MECIR/BACEN, que mantém banco de dados sobre moeda falsa.

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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

395. Processo: 1.16.000.001663/2016-00 Voto: 4601/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  introdução  de  moeda  falsa  em  circulação  (CP,  artigo  289,  §1º).
Recebido  em  posto  de  gasolina  uma  cédula  falsa  de  R$  100,00  (cem  reais).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Frentista que recebeu a nota falsa descreveu as
características no veículo utilizado, porém não soube informar sua respectiva placa. Não houve
outras testemunhas que tenham presenciado o fato. Inexistência no local do fato de sistema de
monitoramento  por  câmeras  de  segurança.  Ausência  de  lastro  probatório  mínimo  apto  a
demonstrar  a  autoria  do  crime  ou  a  participação  dolosa  do  portador  da  nota.  Autoria  não
identificada e de difícil elucidação. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal.  Homologação  do  arquivamento.  De  acordo  com  a  orientação  deste  Colegiado,  o
Procurador da República oficiante deverá remeter as cédulas inidôneas ao Meio Circulante do
Banco Central do Brasil  MECIR/BACEN, que mantém banco de dados sobre moeda falsa.

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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

396. Processo: 1.16.000.001673/2016-37 Voto: 4590/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de furto (CP, art. 155), decorrente do desaparecimento
de objetos pertencentes ao TRF 1ª Região. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV).
Desaparecimento de bens no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). Prejuízo não suportado
pelo TRF, pois houve o ressarcimento dos valores por parte do servidor responsável. Ausência no
local do fato de sistema de câmeras. Não foram encontrados indicativos de suspeitos. Ausência
de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

397. Processo: 1.16.000.001942/2016-65 Voto: 4557/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, I), decorrente de
arrombamento  do  carro  de  jornalista  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento.
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Vítima relatou que quebraram o vidro de seu
veículo e levaram objetos pertencentes ao MAPA. Diligências.  Polícia Federal  não localizou a
vítima para prestar novas informações. Ausência no local do fato de sistema de câmeras. Não
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foram encontrados indicativos de suspeitos no exame pericial realizado no veículo. Fato ocorreu
no ano de 2012. Impossibilidade de identificação dos criminosos. Ausência de indícios mínimos de
autoria delitiva e 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

398. Processo: 1.17.000.002930/2015-30 Voto: 4589/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297).
Notícia  de  que  os  investigados  falsificam  e  comercializam  passaportes  brasileiros  e  vistos
norteamericanos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Polícia Federal
não identificou um dos investigados em virtude de muitos homônimos encontrados no banco de
dados. Com relação a uma das empresas citadas na representação, não foi localizada pelo nome
indicado. No tocante ao outro investigado, a Polícia Federal não logrou êxito em apurar indícios de
prática criminosa. Tentativas de comunicação com o denunciante para maiores informações foram
infrutíferas.  Verificou-se  que  não  restaram  comprovados  os  fatos  narrados  na  notícia-crime.
Inexistência  de  indícios  mínimos  aptos  a  elucidar  a  autoria  e  materialidade  do  crime.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

399. Processo: 1.18.001.000105/2016-34 Voto: 4608/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §1º). Vítima
teria recebido uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
artigo 62, inciso IV). Representante é comerciante informal e teria recebido a cédula inidônea de
um  cliente,  não  sabendo  informar  a  identificação  do  responsável  pela  sua  emissão.  Vítima
somente tomou conhecimento acerca da falsidade da nota posteriormente, durante a realização
de uma compra. Ausência de lastro probatório mínimo apto a demonstrar a autoria do crime ou a
participação dolosa do portador da nota. Autoria não identificada e de difícil elucidação. Ausência
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. De
acordo com a orientação deste Colegiado, o Procurador da República oficiante deverá remeter as
cédulas inidôneas ao Meio Circulante do Banco Central do Brasil  MECIR/BACEN, que mantém
banco de dados sobre moeda falsa.

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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

400. Processo: 1.20.004.000053/2016-18 Voto: 4636/2016 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. Possível prática do crime de tentativa de furto (CP, 155 c/c art. 14, II). Servidor de
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agência dos Correios notou que porta frontal apresentava possível tentativa de arrombamento.
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Ofício dos Correios informou que não houve
qualquer subtração de bens e valores. Ausência no local do fato de sistema de monitoramento
elertrônico.  Impossibilidade de identificação  dos criminosos.  Ausência  de indícios  mínimos de
autoria delitiva e 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

401. Processo: 1.23.000.000813/2016-15 Voto: 4583/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Período  recebido  indevidamente  foi  de  setembro/2011  a  julho/2012.
Realização  de  saques  com  cartão  magnético.  Beneficiária  não  possuía  procurador  ou
representante  legal  cadastrado  na  data  do  óbito.  Ausência  de  renovação  da  senha.  Fatos
ocorridos há mais de 04 (quatro) anos. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a
identificação dos verdadeiros autores dos saques e de linha plausível de investigação a justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

402. Processo: 1.25.002.000299/2016-23 Voto: 4595/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Representação
sigilosa junto ao Ministério do Trabalho noticiando que beneficiário de auxílio-doença continua
realizando atividades laborativas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Os autos se
compõem, basicamente,  de notícia  eletrônica com conteúdo vago e genérico,  sem ao menos
indicação do local onde o beneficiário realiza atividades laborais indevidamente. Falta de maiores
dados de identificação e a ausência de informação sobre o meio pelo qual se possa contatar o
representante  de  modo a  obter  elementos  minimamente  comprobatórios  dos  fatos  noticiados
caracterizam o anonimato da notícia-crime. Ausência de elementos mínimos necessários para dar
ensejo  e  instruir  uma  investigação  criminal  responsável  e  útil.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

403. Processo: 1.25.008.000446/2016-13 Voto: 4733/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de desobediência (CP, art. 330). Em procedimento
junto ao Juizado Especial Cível, pessoa jurídica teria descumprido ordem judicial para apresentar
documentação relativa à parte autora. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Referida
empresa informou que a demora na juntada dos documentos se deu em decorrência do setor de
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contabilidade ser terceirizado. Embora com atraso, a determinação restou devidamente cumprida.
Não configuração do 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

404. Processo: 1.29.000.001191/2016-29 Voto: 4585/2016 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 do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Período  recebido  indevidamente  foi  de  fevereiro/2005  a  abril/2006.
Realização  de  saques  com  cartão  magnético.  Beneficiária  não  possuía  procurador  ou
representante  legal  cadastrado  na  data  do  óbito.  Ausência  de  renovação  da  senha.  Fatos
ocorridos  há  mais  de  10  (dez)  anos.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que  possibilitem  a
identificação dos verdadeiros autores dos saques e de linha plausível de investigação a justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

405. Processo: 1.29.000.001522/2016-21 Voto: 4812/2016 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 tentativa de furto  (CP,  155,  §4º  c/c  art.  14,  II).
Agência da Caixa Econômica Federal sofreu tentativa de arrombamento durante a madrugada.
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Segundo laudo pericial não houve material
para apuração do responsável pelo fato. Por meio do circuito de monitoramento eletrônico não foi
permitido a visualização de nenhuma imagem, pois no momento da ação a agência se encontrava
às escuras.  Impossibilidade de identificação dos criminosos.  Ausência de indícios mínimos de
autoria delitiva e 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

406. Processo: 1.29.000.003734/2015-61 Voto: 4586/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o óbito da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatou-
se  que  houve  a  realização  de  saques  com  cartão  magnético;  a  beneficiária  não  possuía
procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito; e sem renovação de senha. Conta
bancária da beneficiária foi encerrada em 2013. Fatos ocorridos há mais de 11 (onze) anos (último
saque em 04/03/2005). Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação do
verdadeiro autor dos saques e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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407. Processo: 1.29.002.000186/2016-89 Voto: 4714/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Período recebido indevidamente foi de 10/2004 a 08/2005. INSS solicitou ao
banco a devolução dos valores pagos indevidamente.  Instituição financeira encaminhou ofício
informando que os benefícios sacados há mais de 5 anos estão prescritos para contestação, por
força do art. 103 da Lei 8213/91, e que a referida conta está encerrada desde 2007. Beneficiário
não  possuía  procurador  ou  representante  legal  cadastrado  na  data  do  óbito.  Ausência  de
renovação  da  senha.  Fatos  ocorridos  há  mais  de  10  (dez)  anos.  Inexistência  de  elementos
mínimos que possibilitem a identificação dos verdadeiros autores dos saques e de linha plausível
de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

408. Processo: 1.30.001.005942/2015-74 Voto: 4558/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível incitação ao crime (CP, art. 286). Representação anônima formulada na
Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando a suposta prática do crime de incitação ao tráfico de
entorpecentes.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Segundo o representante,
logomarca de canal de TV fechada possui mensagem subliminar referindo-se a organograma de
organização  criminosa  para  o  tráfico  de  drogas.  Inexistência  de  elementos  míminos  que
justifiquem o prosseguimento da persecução penal. Ausência de qualquer indício da prática do
crime descrito no art. 286 do Código Penal. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

409. Processo: 1.33.000.000800/2016-08 Voto: 4607/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §1º). Vítima
teria recebido uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
artigo 62, inciso IV). Comunicante é trabalhador informal e teria recebido a cédula inidônea de um
cliente, não sabendo informar a identificação do responsável pela emissão da nota falsa. Ausência
de lastro probatório mínimo apto a demonstrar a autoria do crime ou a participação dolosa do
portador da nota. Autoria não identificada e de difícil elucidação. Ausência de justa causa para o
prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento.  De  acordo  com  a
orientação  deste  Colegiado,  o  Procurador  da  República  oficiante  deverá  remeter  as  cédulas
inidôneas ao Meio Circulante do Banco Central do Brasil  MECIR/BACEN, que mantém banco de
dados sobre moeda falsa.

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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

410. Processo: 1.33.016.000053/2016-21 Voto: 4556/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

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  que  beneficiário  de  auxílio-doença  estaria  recebendo
benefício  sem  deixar  de  exercer  atividades  laborativas  há  mais  de  8  anos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ofício do INSS informando que, em consulta
ao  Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais  (CNIS)  não  consta  atividade  no  período  de
recebimento  do  Auxílio-Doença.  INSS  considerou  o  referido  benefício  regular.  Beneficiário
recebeu o referido auxílio pelo período de apenas 1 ano. Ausência de indícios da prática de crime.
Inexistência 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

411. Processo: 1.36.001.000056/2016-11 Voto: 4559/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289). Apresentação
de duas cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais) em Casa Lotérica. Revisão de arquivamento (LC
75/93, artigo 62, inciso IV). Em duas ocasiões foram apresentadas papel moeda falso perante
Casa Lotérica. A primeira nota apreendida foi repassada por funcionário de posto de gasolina
responsável pelo pagamento das contas. Em decorrência do fluxo de atendimento do posto de
gasolina não foi possível a identificação do responsável pela emissão da nota falsa. Na segunda
ocasião  proprietários  de  uma  pequena  empresa  de  conserto  de  eletrodomésticos,  ao  tentar
realizar o pagamento de boleto foram informados pela funcionária da casa lotérica que a nota de
R$ 100,00 era falsa.  Em depoimentos prestados à autoridade policial  afirmaram desconhecer
quem poderia  ter  repassado a cédula  inidônea.  Ausência  de lastro  probatório  mínimo apto a
demonstrar a autoria do crime ou a participação dolosa dos portadores das notas. Autoria não
identificada e de difícil elucidação. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal.  Homologação  do  arquivamento.  De  acordo  com  a  orientação  deste  Colegiado,  o
Procurador da República oficiante deverá remeter as cédulas inidôneas ao Meio Circulante do
Banco Central do Brasil  MECIR/BACEN, que mantém banco de dados sobre moeda falsa.

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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Arquivamento)

412. Processo: 1.34.011.000236/2016-59 Voto: 4581/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  ocorrência  do  crime  de  incitação  ao  crime  (CP,  286).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Denúncia realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão
informando que  página  em rede social  exalta  crimes contra  as mulheres.  Não verificação de
internacionalidade da conduta. A utilização da internet como instrumento para prática de crime não
é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. Enunciado nº 50 desta 2ª
CCR.  Ausência  de  elementos  de  informações capazes de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Precedente  STF  ACO  1780/SC.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento  da
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promoção de arquivamento como declínio de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a).
Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.  José Adonis Callou de
Araújo Sá.

Por estar conforme, eu, Márcia Noll Barboza, Secretária Executiva da 2ª Câmara, rubrico e assino
a presente ata, assinada também pela Coordenadora e pelos membros presentes.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Titular

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2º Suplente

FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Suplente

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA

3ª Suplente

MÁRCIA NOLL BARBOZA
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA

Secretária Executiva
2ª CCR
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