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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO
ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2016

Aos oito dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis, às treze horas e  cinquenta e um
minutos,  iniciou-se,  na  sala  de  reunião  da  Segunda  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do
Ministério Público Federal, a Sexcentésima Quinquagésima Quinta   Sessão Ordinária de Revisão,
convocada e presidida pela Coordenadora Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Compareceram
à sessão 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 e  Dr. Franklin Rodrigues
da Costa. Na ocasião o colegiado julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: PRM-OSA-3000.2013.005388-5-INQ Voto: 4991/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE ESTELIONATO
CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). O PROCEDIMENTO DEVE TRAMITAR NO LOCAL EM
QUE  OBTIDA A VANTAGEM ILÍCITA.  ART.  70  DO CPP.  ATRIBUIÇÃO  DO SUSCITANTE.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171, § 3º),  tendo em vista o suposto recebimento indevido de benefício de aposentadoria por
idade. 2. Conflito negativo de atribuições entre membros do MPF. Autos foram remetidos à 2ª.
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal nos termos do art. 62, VII, da
LC nº 75/93. 3. 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. 4. Assim, tratando-se do recebimento indevido de
benefícios previdenciários, o estelionato contra o INSS consuma-se no momento da obtenção da
vantagem patrimonial. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CC 125.023/DF,
Rel.  Min.  Marco Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  19/03/2013;  CC 124.717/PR,  Rel.  Min.
Alderita  Ramos  de  Oliveira  (Des.  Convocada  do  TJ/PE),  Terceira  Seção,  DJe  12/12/2012.
Precedentes da 2ª CCR/MPF: 1.33.000.000429/2013-23, 649ª Sessão, de 06/06/2016, unânime;
1.34.028.000019/2014-18,  601ª  Sessão,  de  25/07/2014,  unânime.  5.  No  caso,  o  crime  de
estelionato  consumou-se  com o  recebimento  das  primeiras  parcelas  e  do  valor  atrasado  do
benefício em uma agência do banco Bradesco de Itapecerica da Serra/SP, local de obtenção da
vantagem indevida. 6. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuição e, no mérito, por
sua  improcedência,  deliberando-se  que  a  atribuição  para  prosseguir  na  persecução  penal
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pertence  ao  Procurador  da  República  suscitante,  oficiante  na  Procuradoria  da  República  em
Osasco/SP.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitante, 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: JF-SAN-INQ-0000735-
73.2016.4.03.6104

Voto: 5167/2016 Origem: JF-SAN - JUSTIÇA 
FEDERAL - 4ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - SANTOS/SP - SEXTA
VARA CRIMINAL DE SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CHEQUE
FALSO EMITIDO EM DESFAVOR DE CORRENTISTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CP,
ART. 171, § 3º. MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ARQUIVAMENTO INDIRETO.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28  DO  CPP  POR  ANALOGIA.
CONSUMAÇÃO: LOCAL DO EFETIVO PREJUÍZO À VÍTIMA, OU SEJA, LOCAL DA AGÊNCIA
EM  QUE  A  VÍTIMA MANTINHA  CONTA.  CPP,  ART.  70.  INSISTÊNCIA  NO  DECLÍNIO  DE
COMPETÊNCIA. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir de expediente oriundo da
Caixa Econômica Federal, noticiando a ocorrência de fraude em conta bancária de pessoa jurídica
por meio da utilização de um cheque falso. Crime de estelionato qualificado, previsto no art. 171, §
3º, do CP. 2. O Procurador da República oficiante, com base no art. 70 do Código de Processo
Penal,  requereu  judicialmente  a  declinação de competência  em favor  da Seção Judiciária  de
Jundiaí/SP, que possui jurisdição sobre o Município de Cajamar/SP, local onde ocorreu o efetivo
dano à vítima. 3. O Juiz Federal, por sua vez, considerando que o crime se consuma no local do
depósito  do  cheque,  manteve  a  competência  daquele  juízo  para  conhecimento  da  matéria,
determinando a remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins do art.
28 do CPP c/c art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.  4. Consoante recente orientação do Eg. Superior
Tribunal de Justiça, o crime de estelionato mediante uso de cheque falso consuma-se no lugar
onde houve o efetivo prejuízo à vítima, qual seja aquele em que houve o desconto do cheque
fraudado,  não  emitido  pelo  titular,  na  localidade  da  agência  onde  a  vítima  possuía  a  conta
bancária.  Precedentes  da  Terceira  Seção  do  STJ:  CC  136.853/MG,  DJe  19/12/2014;  CC
130.490/CE, DJe 13/03/2014. Precedente da 2ª CCR/MPF: IPL nº 0007421-24.2014.4.05.8100,
Voto nº 2298/2015, 619ª Sessão de Revisão, de 29/04/2015, unânime. 5. Nesse contexto, a teor
do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação do delito, in casu, o
Município de Cajamar/SP, onde está situada a agência em que a vítima mantinha conta bancária
na qual compensado o cheque, ensejando o ressarcimento do valor pela instituição financeira. 6.
Insistência no declínio de competência à Seção Judiciária de Jundiaí/SP, que possui jurisdição
sobre o Município de Cajamar/SP.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

003. Processo: JF-AC-0006464-71.2015.4.01.3000-
INQ

Voto: 5344/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de furto (CP, art. 155). Subtração de 01 (um) notebook
de propriedade de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em 25/08/2014. Aplicação
do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Diligências. Informações de que não havia câmeras
de segurança no local.  Oitiva  dos vigilantes,  servidor(es)  e estagiário  relacionados aos fatos.
Informações prestadas que não contribuíram para a identificação do autor do crime. Inexistência
de elementos suficientes da autoria delitiva.  Não verificação de outras 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
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notícia de novas provas (CPP, art. 18). Manutenção do arquivamento.

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

004. Processo: JF/CE-0000744-41.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 4390/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 16)
e de estelionato (CP, art. 171). Notícia de fraude e operação de instituição financeira sem a devida
autorização do Banco Central  do Brasil.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Irregularidades  na  concessão  de  empréstimos  a  servidores  públicos  federais,  estaduais  e
municipais. Conduta atribuída a dirigente de empresa privada. Entendimento do Banco Central do
Brasil  no sentido de que sociedades civis sem fins lucrativos,  com quadro social restrito, que
pratiquem operações de empréstimos ou financiamentos, exclusivamente a seus associados, não
podem ser  consideradas instituições financeiras,  não estando sujeitas aos dispositivos da Lei
4.595/64.  Tampouco  existem  vedações  legais  à  prestação  de  assistência  financeira  a  seus
membros, desde que feita com recursos próprios e sem finalidade lucrativa1. Laudo pericial que
não apontou irregularidades entre a capacidade financeira da empresa e a evolução patrimonial
de sua representante, bem como não identificou indícios de fraude em detrimento dos associados
ou pretensos associados. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e
inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Aplicação da Orientação n°  26/20162 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.

005. Processo: JF/CE-0008910-72.2009.4.05.8100-
INQ

Voto: 5557/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar supostos crimes pelos responsáveis legais de empresa
exportadora de lagosta. Razões de arquivamento: 1) Lei nº 8.137/90, art. 1º. Ausência de indícios
mínimos da participação dos investigados nos crimes contra a ordem tributária praticados por
terceiro. 2) Lei nº 7.492/86, art. 22, parágrafo único. Inexistência de indícios de que a empresa
investigada ou seus sócios tenham mantido conta ou valores no exterior à revelia das autoridades
brasileiras, o que afasta eventual prática do crime de evasão de divisas. 3) Lei nº 9.613/98, art. 1º,
incisos  VI  e  VII.  Quanto  a  eventual  crime  de  lavagem  de  ativos,  verifica-se  que  os  crimes
investigados  nos  autos,  mais  especificamente  descaminho  e  sonegação  fiscal,  não  eram
considerados crimes antecedentes à época dos fatos, 2004 e 2005. 4) CP, art. 334. Operações de
internalização de valores no Brasil ocorridas nos anos de 2004 e 2005, ou seja, há mais de 8
(oito) anos, tendo, com isso,  os possíveis crimes de descaminho, cuja pena máxima é de 04
(quatro anos), sido alcançados pela prescrição, conforme art. 109, IV, do Código Penal. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Fatos supostamente ocorridos
nos anos de 2004 e 2005. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161
da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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006. Processo: JF/CF/BA-0008814-
33.2014.4.01.3302-INQ

Voto: 4957/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

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. Possível crime de
estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º). Recebimento indevido de parcelas de benefício
previdenciário, referentes às competências de 11/2003 a 11/2007, após a morte da segurada em
06/12/2003.  Arquivamento  tendo  em  vista  que  no  que  pertine  à  autoria  delitiva,  embora,  a
princípio,  tenha  sido  desvendada a partir  dos depoimentos prestados,  verifica-se que  não há
quaisquer outras provas nos autos capazes de corroborar a versão fornecida à autoridade policial,
além do fato de que, a essa altura, decorridos quase 8 anos da prática dos crimes e 7 do início
das investigações sem sequer o suposto autor ter sido localizado para depor, ser pouco provável
a obtenção de provas capazes de elucidar cabalmente a autoria. 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).
Manutenção do arquivamento.

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

007. Processo: JF/EU/BA-0000189-
15.2016.4.01.3310-INQ

Voto: 4961/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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. Possível crime de
estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º). Recebimento indevido de parcelas de benefício
previdenciário, referentes às competências de 01/2008 a 03/2008, após a morte da segurada em
30/01/2008. Saques que, no caso, foram realizados sem a apresentação de documentos falsos ou
renovação indevida da senha do cartão, cujos valores foram utilizados para quitar despesas da
própria titular do benefício. A hipótese em apuração se insere nos limites fixados pela Orientação
de nº 04 da 2ª CCR, que autoriza o arquivamento em relação 1) a fatos já abrangidos pela
prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o óbito
do  beneficiário  e  2)  quando  não  houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios
previdenciários. Manutenção do arquivamento.

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

008. Processo: JF/EU/BA-0000773-
82.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 4963/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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. Possível crime de
estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º). Recebimento indevido de parcelas de benefício
previdenciário, referentes às competências de 07/2012 a 10/2012, após a morte do segurado.
Parcela referente à competência 07/2012 parcialmente devida, tendo em vista que o segurado
faleceu em 21/07/2012. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado
que não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria. 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). Manutenção do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

009. Processo: JF-FRA-0002175-14.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 5169/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação previdenciária (CP, art.
342). Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Testemunha que em audiência de
instrução, em 07/02/2013, fez declarações que destoavam da realidade, apresentando evidentes
contradições acerca da data em que teria conhecido o autor da ação, ou seja, em 1977 ou em
1971, conforme verificado no curso da investigação pela Polícia Federal. Constatação de que o
autor da ação efetivamente trabalhou na fazenda, porém não foi possível precisar o período exato.
Declaração do investigado à autoridade policial no sentido de que o equívoco ocorreu devido ao
longo lapso temporal decorrido. Ausência de elementos mínimos de dolo com o fim de ludibriar o
juízo.  Possível  confusão gerada pela antiguidade dos fatos e pela alteração de ânimo que as
pessoas  simples  naturalmente  têm  diante  de  um  magistrado.  Sentença  fundada  em  outros
elementos de prova existentes nos autos. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg
no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no
REsp  1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.  Aplicação  da
Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Manutenção do arquivamento.

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

010. Processo: JF/MG-0051204-81.2011.4.01.3800-
INQ

Voto: 4699/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  CRIME  CONTRA O
SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL  (LEI  Nº  7.492/86,  ART.  16).  PRESENTES  FORTES
INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional,
tipificado no art. 16 da Lei nº 7.492/86, tendo em vista o possível funcionamento de instituições
financeiras em desacordo com as determinações legais. 2. Promoção de arquivamento fundada
na ausência de indícios suficientes da materialidade delitiva,  sobretudo considerando que não
foram encontrados papéis ou numerário suficiente para se concluir pela ocorrência de operação
de câmbio em qualquer das empresas. 3. Discordância do Juiz 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. 4. No atual estágio da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos de
autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. 5. Não é, contudo, o caso dos autos. Verificada a comercialização ilegal de moedas
estrangeiras  nas  empresas  investigadas.  6.  Presentes  fortes  indícios  de  autoria  e  da
materialidade,  ainda  que  existam dúvidas,  deve-se  dar  prosseguimento  à  persecução  penal,
considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia do princípio do in dubio pro societate.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça  STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; RHC 29.994/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta
Turma,  DJe  23/02/2016.  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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011. Processo: JF/MG-0056586-16.2015.4.01.3800-
INQ

Voto: 5334/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). APREENSÃO
DE 4 (QUATRO) MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS MONTADAS COM COMPONENTES DE ORIGEM
ESTRANGEIRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), em decorrência da apreensão
de  04  (quatro)  máquinas  eletrônicas  programadas  para  exploração  de  jogos  de  azar  em
estabelecimento comercial. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por
entender materialmente atípica a conduta, por aplicação do princípio da insignificância. 3. O Juízo
Federal,  por sua vez,  discordou do arquivamento,  aduzindo que o crime de contrabando não
comporta  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  4.  Tratando-se  de  contrabando  de
equipamentos empregados na prática de jogo de azar proibido, como na espécie, não se afigura
possível a aplicação do princípio da insignificância, pois o bem jurídico tutelado é a incolumidade
pública, sendo que o valor patrimonial dos bens apresenta apenas aspecto secundário. 5. No
caso, diante dos elementos colacionados que evidenciam a autoria e a materialidade delitiva e da
impossibilidade  de  aplicação  do  postulado  da  insignificância,  mostra-se  inadequado  o
arquivamento  do  feito.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

012. Processo: JF-PA-0026519-59.2015.4.01.3900-
INQ

Voto: 5023/2016 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE ESTELIONATO
OU  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  VERBAS  FEDERAIS.  EMPRESAS  CONSTRUTORAS.
NECESSÁRIO  EXAURIMENTO  DAS  DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  O
OCORRIDO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado
para apurar possível crime de estelionato qualificado, previsto no artigo 171, § 3º do CP, ou a
prática do crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168 do CP. Empresas construtoras que
teriam  recebido  valores  do  INCRA  para  a  construção  de  98  casas  para  moradores  de
assentamento agroextrativista e não construíram moradias sequer equivalentes aos respectivos
adiantamentos  repassados.  2.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  indícios
suficientes da materialidade delitiva e no longo tempo decorrido desde a data dos fatos (8 anos), o
que dificulta a realização de novas diligências complementares. 3. Discordância do Juiz 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. 4.
No atual  estágio  da persecução criminal,  apenas seria  admitido o  arquivamento  se  ausentes
elementos  mínimos  de  autoria  e/ou  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. 5. Não é, contudo, o caso dos autos. A oitiva
do proprietário  de uma das empresas não foi  realizada e não há efetivamente demonstração
inequívoca,  segura  e  convincente  da  ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  6.
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. 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
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de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

013. Processo: JF/PR/CUR-5003555-
78.2016.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5341/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  VALOR DOS  TRIBUTOS
SUPERIOR  A  R$  10.000,00.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº
8.137/90), . 2. Consta dos autos que o valor dos impostos não recolhidos restou calculado em R$
14.613,17,  sendo  que  o  valor  do  crédito  tributário  total,  incluindo  juros  de  mora  e  multa
proporcional, foi estimado em R$ 27.008,96. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento com base no princípio da insignificância, considerando que o valor principal evadido
é de R$ 14.613,17, inferior ao previsto na Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda, que trata
do parâmetro para o não ajuizamento de execuções fiscais. 4. Discordância do Juiz Federal, por
entender não ser possível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do principal
evadido,  acrescido  dos  respectivos  acessórios  (multa  e  os juros  de  mora),  for  superior  a  R$
20.000,00. 5. Com base nas disposições do art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002, alterado pela
Lei nº 11.033/2004, aplica-se o princípio da insignificância ao crime do art. 1° da Lei n° 8.137/90
apenas quando o débito fiscal não é superior a R$ 10.000,00 (STJ - AgRg no AREsp: 401904 SP
2013/0327374-4, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe de 12/02/2014). 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

014. Processo: JFRS/PFU-5006212-
06.2015.4.04.7104-INQ - Eletrônico 

Voto: 4351/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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. Suposto crime de
moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Cédula de R$ 50,00 falsa colocada em circulação por pessoas
conhecidas entre  si.  Ausentes  as  circunstâncias contextuais  e  subjetivas  favoráveis  ao ilícito.
Modus operandi que destoa daquele usualmente utilizado por autores do delito em questão, como
pouca iluminação, pressa, trânsito de pessoas ou multidão e circulação de dinheiro no momento
do ato. Ausência de prova do dolo, ou seja, da ciência acerca da falsidade da cédula introduzida
em circulação. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Manutenção do 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.

Deliberação: Em 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.

015. Processo: JFRS/SLI-5002112-
02.2015.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 5312/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART.  273,  §  1º-B,  I,  OU ART.  334-A,
AMBOS  DO  CP.  APREENSÃO  DE  MEDICAMENTOS  VETERINÁRIOS  SEM REGISTRO  NO
MINISTÉRIO  DA  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E  ABASTECIMENTO   MAPA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  INDÍCIOS  DE  TRANSNACIONALIDADE.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada em razão da apreensão de mercadorias
descaminhadas  (diversos  medicamentos  veterinários),  sem  registro  no  MAPA,  em  poder  do
investigado. 2. Indícios de transnacionalidade da conduta. 3.O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do procedimento,  pela aplicação do princípio da insignificância, por
considerar  tratar-se  de  possível  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  No  caso,  o  valor  das
mercadorias perfaz o montante de R$ 3.100,23, tendo os tributos iludidos alcançado o valor de R$
1.550,12.  4.  O  Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento,  por  entender  que,  tratando-se  de
mercadoria cuja importação depende de autorização do MAPA, ausente a referida autorização, a
importação  se  torna  irregular  e  a  conduta  pode  ser  enquadrada,  em tese,  no  tipo  penal  do
contrabando  (CP,  art.  334-A).  5.  Em  razão  do  possível  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional, não se pode
admitir  a  aplicabilidade  do  princípio  da  insignificância,  visto  que  o  bem  jurídico  penalmente
tutelado  (a  saúde  pública)  mostra-se  incompatível  com tal  princípio.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

016. Processo: JF-SE-0000238-17.2015.4.05.8504-
PROEJES

Voto: 4345/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: Termo Circunstanciado. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Aplicação do art. 28 do
CPP.  Investigados  que  teriam  deixado  de  prestar  informações  sobre  o  recolhimento  da
contribuição previdenciária em negócio realizado com município. Para a configuração do crime de
desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil,  processual  civil  ou administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da ordem que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Enunciado nº 61 da 2ª CCR. Precedentes: STF  HC
88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62; STJ  HC 115.504/SP, Rel.
Min.  Jane Silva  (Desembargadora convocada do TJ/MG),  Sexta  Turma,  DJe 09/02/2009;  Apn
506/PA,  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki,  Corte  Especial,  DJe  28/08/2008.  Requisitos  não
atendidos no caso. Previsão de multa diária no valor de R$ 500,00. Atipicidade. 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.

017. Processo: PRM-JND-3422.2015.000198-0-INQ Voto: 4952/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  dos  crimes previstos nos arts.  342 ou  343,  ambos do CP.
Testemunha da reclamada declarou, em audiência, que o reclamante havia lhe prometido uma
quantia  em dinheiro  para  depor  em seu  favor,  caso  o  mesmo ganhasse  a  ação  trabalhista.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Oitiva dos envolvidos em sede
policial.  Não foi  confirmada qualquer evidência capaz de provar  o depoimento da testemunha
contra o reclamante.  Em que pesem as investigações empreendidas,  as provas dos autos se
restringem na palavra da testemunha da reclamada contra a do reclamante, sem que haja outros
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elementos  capazes  de  complementar  as  declarações  prestadas.  Inexistência  de  indícios
suficientes 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.

018. Processo: PRM-JND-3422.2015.000214-5-INQ Voto: 4922/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato, tipificado no art. 171, § 3º do Código Penal, supostamente
praticado contra a Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constatação  de  diversos  depósitos  e  saques  frequentes  e  quase  que  imediatos  em  conta
poupança  em valores  de,  no máximo,  R$ 1.500,00.  Realizadas diligências  os  fatos  narrados
inicialmente não foram comprovados. Investigada que utilizava a conta poupança de titularidade
de sua irmã para receber os pagamentos de seus clientes, tendo em vista que não possuía conta
em nome próprio, pois o mesmo estava negativado, bem como reconhece que fazia depósitos e
saques quase que imediatos, pois eram os seus clientes que realizavam tais depósitos com o
intuito  de  adquirir  determinadas  mercadorias.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

019. Processo: 1.29.020.000066/2015-82 Voto: 5149/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES
ENTRE MEMBROS DO MPF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. ATRIBUIÇÃO
DA SUSCITADA. 1. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal.
Divergência quanto à atribuição para a persecução penal de possível crime de contra a ordem
tributária (art. 1º, da Lei 8.137/90). 2. Remessa à 2ª CCR/MPF nos termos do artigo 62, VII, da LC
nº  75/93.  3.  Existência  de  ação  penal  em curso.  Crimes  de  sonegação  fiscal,  formação  de
quadrilha e falsidade ideológica por membros de organização criminosa. 4. A conexão entre os
crimes é evidenciada na denúncia formulada pela Procuradora da República suscitada, oficiante
em Santa Maria/RS. 5. A separação dos crimes para processamento e julgamento perante esferas
jurisdicionais distintas, além de se mostrar contraproducente sob o aspecto da eficácia das provas
a serem apresentadas, rende ensejo ao advento de sentenças contraditórias, o que acarretaria
situação de indisfarçável insegurança jurídica. (HC 219.804/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma,  DJe  16/09/2013)  6.  Procedência  do  conflito  negativo.  Atribuição  da  Procuradora  da
República suscitada, oficiante em Santa Maria/RS, para prosseguir na persecução penal.

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

020. Processo: DPF/VGA-00616/2014-IPL Voto: 5288/2016 Origem: GABPRM1- - LUDMILA 
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JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ROUBO  DE  BENS  POSTADOS  NOS  CORREIOS,  QUE  ESTAVAM
SENDO TRANSPORTADOS EM VEÍCULO A SERVIÇO DA EBCT (CP, ART. 157, §2°, I, II E V).
REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  33  DESTA 2ª  CCR).  MERCADORIAS  SUBTRAÍDAS
PERTENCENTES AOS CORREIOS, TRATANDO-SE DE ENCOMENDAS DE SEUS CLIENTES.
TRANSPOSRTADORA TERCEIRIZADA CONTRATADA PELA EBCT, PRESTANDO SERVIÇOS À
REFERIDA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de roubo de
bens postados nos Correios, que estavam sendo transportados em veículo que estava a serviço
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT (CP, art. 157, § 2º, incisos I, II e V). 2. A
Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público
Estadual, considerando a informação de que os valores desembolsados em indenizações pela
EBCT serão repassados à empresa transportadora, conforme previsto em contrato. 3. A subtração
de bens postados nos Correios, sob a responsabilidade de um serviço público federal (CF, art. 21,
X), afeta de forma direta o serviço da empresa pública federal e coloca em risco e em dúvida a
credibilidade do serviço prestado. 4. Não se pode desconsiderar que o furto das mercadorias,
mesmo que de responsabilidade da empresa transportadora contratada (que, frise-se, estava a
serviço  dos  Correios),  atingem o próprio  serviço  público  federal.  Isso  porque,  os  Correios  se
utilizavam de caminhão daquela  empresa para a  realização  dos  serviços a  que se  propõe a
prestar, momento no qual o caminhoneiro foi rendido por homens armados e a carga subtraída. 5.
Desse modo, nos termos do art. 109, IV, da CF, tendo a conduta sido perpetrada em detrimento de
serviço  prestado por  empresa pública federal,  impõe-se concluir  pela  competência  da Justiça
Federal e consequente atribuição do Ministério Público Federal para atuar no caso. Precedente
desta 2ª CCR/MPF (Procedimento n° 1.00.000.012561/2011-67, Voto n° 2919/2011, Sessão n°
543, unânime). 6. Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro Procurador
da República para dar prosseguimento à 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.

021. Processo: 1.00.000.001545/2016-53 Voto: 5143/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  REQUERIMENTO  DE  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.  INDEFERIMENTO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28  DO CPP.  CRIME DE RECEPTAÇÃO (CP,  ART.  180).
EVIDENTE  CONEXÃO  COM  CRIMES  DA  COMPETÊNCIA  FEDERAL.  ADITAMENTO  DA
DENÚNCIA  E  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Ação  penal  na  qual  o
Ministério  Público  Federal  ofereceu  denúncia  contra  o  investigado  pela  prática  dos  crimes
tipificados nos artigos 330 e 299 c/c 304 do Código Penal e no artigo 311 do Código de Trânsito,
bem como pugnou pela declinação de competência em favor do Juízo Estadual no que se refere
ao possível crime de receptação, tipificado no art. 180 do Código Penal. 2. Discordância do Juiz
Federal.  Remessa  dos  autos  à  2ª  Câmara  de Coordenação e  Revisão  do  Ministério  Público
Federal, para fins do artigo 28 do Código de Processo Penal, aplicado analogicamente. 3. Consta
dos autos que, no dia 15 de agosto de 2013, o veículo conduzido pelo investigado foi abordado
por Policiais Rodoviários Federais, que constataram o transporte de mercadorias descaminhadas
(eletrônicos), sendo que durante o procedimento de lavratura do respectivo boletim de ocorrência,
o  investigado  sorrateiramente  retornou  ao  veículo  e,  utilizando-se  de  uma  chave  reserva,
empreendeu fuga pela BR-277, em alta velocidade, não mais sendo alcançado. 4.  Durante o
trâmite  do inquérito  policial,  foi  verificado  que  o CRLV apresentado aos  Policiais  Rodoviários
Federais  é  ideologicamente  falso,  sendo certo  que  o  investigado  é  o  proprietário  de  fato  do
veículo, tendo ele declarado perante a autoridade policial que adquiriu o automóvel pelo valor de
R$ 6.000,00, de uma pessoa da qual não tem informações. 5. Evidente conexão entre os crimes
em apuração. Investigado que fez uso de veículo de suposta origem ilícita para praticar crimes de
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indiscutível competência da Justiça Federal. 6. A separação dos crimes para processamento e
julgamento perante esferas jurisdicionais distintas, além de se mostrar contraproducente sob o
aspecto da eficácia das provas a serem apresentadas, rende ensejo ao advento de sentenças
contraditórias, o que acarretaria situação de indisfarçável insegurança jurídica. (HC 219.804/RO,
Rel.  Min.  Og Fernandes,  Sexta  Turma,  DJe 16/09/2013)  7.  Designação de outro  membro do
Ministério Público Federal para aditar a denúncia e prosseguir na persecução penal, facultada a
atuação do Procurador da República oficiante, se assim requerer.

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.

022. Processo: 1.22.000.002567/2016-73 Voto: 5011/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. FRAUDE COMETIDA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECLÍNIO
DE  ATRIBUIÇÃO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do
crime tipificado no art. 19 da Lei 7492/86, consistente em obter, mediante fraude, financiamento
em instituição financeira.  2.  O Procurador oficiante  declinou de suas atribuições em favor  do
Ministério  Público  Estadual  tendo  em vista  que  a  Caixa  Econômica  Federal  informou  que  o
contrato de compra e venda e de mútuo com alienação fiduciária em garantia firmado não possui
qualquer vício ou defeito capaz de acarretar sua anulação, inexistindo qualquer prejuízo que afete
bens, serviços ou interesses da União aptos a deslocar a competência para a Justiça Federal, nos
termos do artigo 109, IV, da Constituição da República. 3. Remessa dos autos à 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o exercício de sua função revisional
(Enunciado nº 32).  4.  Embora,  em princípio,  não tenha restado demonstrado a ocorrência de
financiamento mediante fraude, o certo é que a utilização de procuração falsa e a realização de
transferências  fraudulentas  no  cartório  de  registro  de  imóveis,  com a  posterior  efetivação  de
contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia firmado com a Caixa Econômica Federal,
conduta que, em tese, caracteriza o crime de estelionato, atinge diretamente bens e interesses da
empresa  pública  federal,  que,  no  caso,  poderá  arcar  com  o  prejuízo  resultante  do  negócio
realizado com imóvel pertencente a terceiro que busca judicialmente a anulação do registro do
referido imóvel. 5. A possível procedência da ação poderá ocasionar o cancelamento do registro
do contrato  de mútuo com alienação fiduciária  em garantia  firmado com a  Caixa Econômica
Federal, que deixará de ter o imóvel financiado como garantia da dívida. 6. Evidencia-se, portanto,
a lesão direta e específica a bem e serviço da União, o que inequivocamente atrai a competência
da  Justiça  Federal,  nos  termos  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  Nesse  sentido  é  o
entendimento, já pacificado, do Superior Tribunal de Justiça: CC 47.687/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, Terceira Seção, DJ 28/11/2005, p. 185; CC 32.878/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira
Seção, DJ 11/03/2002, p. 164. 7. Não homologação do declínio de atribuições e designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

023. Processo: 1.25.008.000484/2016-68 Voto: 6083/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS
ASSEGURADOS  POR  LEI  TRABALHISTA  (CP,  ART.  203).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO
(ENUNCIADO N° 32  2ª CCR). COMPETÊNCIA FEDERAL. O ART. 109, VI, PRIMEIRA PARTE,
DA CF NÃO PREVÊ RESSALVAS. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE
ENVOLVAM DELITOS CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
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DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  o  crime  de  frustração  de  direito
trabalhista (CP, art. 203), tendo em vista a constatação de irregularidades referentes à legislação
trabalhista  e  às  normas  de  saúde  e  de  segurança  dos  trabalhadores.  2.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  entendendo  que  cabe  ao  Ministério
Público Estadual a persecução penal para apurar as supostas irregularidades. 3. A competência
para julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal.  Não cabe
distinguir onde a primeira parte do inciso VI do art. 109 da CF não o faz. 4. Precedentes do STF:
RE 511.849  AgR,  Primeira  Turma,  Min.  Roberto  Barroso,  DJe  20/02/2014;  RE  428.863  AgR,
Segunda Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJE 19/06/2012; RE 587.530 AgR, Primeira Turma, Min.
Dias  Toffoli,  DJe  26/08/2011;  RE  599.943  AgR,  Primeira  Turma,  Min.  Cármen  Lúcia,  DJe
01/02/2011;  RE  398.041,  Tribunal  Pleno,  Min.  Joaquim  Barbosa,  DJe  19/12/2008.  5.  Não
homologação  do  declínio  de  atribuições.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
investigação.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio,  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

024. Processo: 1.34.006.000360/2015-11 Voto: 6090/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE SABOTAGEM (CP, ART. 202).
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32  2ª CCR). COMPETÊNCIA FEDERAL. O ART. 109,
VI,  PRIMEIRA PARTE,  DA CF  NÃO  PREVÊ  RESSALVAS.  COMPETÊNCIA FEDERAL PARA
TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar o crime de invasão
de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola - sabotagem (CP, art. 202), tendo em vista
que os investigados teriam impedido funcionários de estação de radiocomunicação de exercerem
suas atividades.  2.  O Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,
entendendo que cabe ao Ministério Público Estadual a persecução penal para apurar as supostas
irregularidades. 3. A competência para julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é
da Justiça Federal. Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do art. 109 da CF não o
faz.  4.  Precedentes  do  STF:  RE  511.849  AgR,  Primeira  Turma,  Min.  Roberto  Barroso,  DJe
20/02/2014;  RE  428.863  AgR,  Segunda  Turma,  Min.  Joaquim  Barbosa,  DJE  19/06/2012;  RE
587.530  AgR,  Primeira  Turma,  Min.  Dias  Toffoli,  DJe  26/08/2011;  RE  599.943  AgR,  Primeira
Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 01/02/2011; RE 398.041, Tribunal Pleno, Min. Joaquim Barbosa,
DJe 19/12/2008. 5. Não homologação do declínio de atribuições. Designação de outro membro
para prosseguir na investigação.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio,  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

025. Processo: 1.34.011.000559/2015-61 Voto: 5483/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS EM ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32 DA 2ª CCR). PROVÁVEL ORIGEM
ESTRANGEIRA DE SEUS COMPONENTES. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART.
334-A). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato autuada para apurar possível
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prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), em razão de notícia crime recebida pela Sala de
Atendimento ao Cidadão, relatando a existência de máquinas caça-níqueis em estabelecimento
comercial.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao
Ministério  Público  Estadual,  por  entender  que  há,  no  caso,  exploração  de  jogos  de  azar  em
máquinas  caça  niqueis,  contravenção penal  que  deve  ser  processada e  julgada  pela  Justiça
Estadual, não havendo, por ora, indícios de materialidade do crime de contrabando. 3. Em regra,
os componentes utilizados em máquinas caça-níqueis são de origem estrangeira. Constata-se, no
entanto, que não houve diligências no sentido de se verificar a veracidade da denúncia, tampouco
a  origem  desses  componentes.  4.  Tal  medida  é  de  suma  importância  para  se  identificar  a
adequação típica dos fatos ora em análise, pois caso eventualmente seja comprovada a origem
estrangeira dos componentes e peças para as máquinas caça-níquel destinadas à exploração de
jogos de azar, sua importação configurará o crime de contrabando, uma vez que a introdução no
território nacional destas mercadorias encontra-se proibida, nos termos da Instrução Normativa
SRF nº 309, de 18/03/2003. 5. Havendo a possibilidade da ocorrência do crime de contrabando,
previsto no art. 334-A do CP, de atribuição do Ministério Público Federal, prematuro é o declínio ao
Ministério Público Estadual. 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.

026. Processo: 1.00.000.003650/2016-27 Voto: 5327/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).
APREENSÃO DE 3.600 MAÇOS DE CIGARROS, IRREGULARMENTE IMPORTADOS. REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  N.  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar a ocorrência do crime de contrabando (CP, art. 334-A), em razão da apreensão de 3.600
(três  mil  e  seiscentos)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,  sem  a  documentação
comprobatória  de  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento por entender atípica a conduta atribuída ao investigado, aplicando-se ao caso o
princípio  da  insignificância.  Quanto  a  eventual  crime  de  adulteração  de  sinal  identificador  de
veículo automotor (CP, art. 311), ressaltou a falta de materialidade delitiva, uma vez que o laudo
pericial constatou que não foi observado sinais de adulteração nos elementos identificadores do
veículo periciado. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento quanto ao crime de contrabando
de cigarros (CP, art. 334-A). 4. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no
país  cigarros  impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional.  5.  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. 6. A importação de 3.600 (três mil e
seiscentos) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do
produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que deve ser dado
prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 7. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

027. Processo: 1.33.000.002942/2015-11 Voto: 5176/2016 Origem: PROCURADORIA DA 

13



Ata da 655ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00250780/2016

REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  VENDA A TERCEIRO  DE  VEÍCULO  ALIENADO  FIDUCIARIAMENTE  À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  CEF. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC
75/93, ART. 62, IV). CONDUTA NARRADA CARACTERIZA O CRIME PREVISTO NO ART. 171, §
2º,  I,  DO  CP.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Notícia de fato instaurada a partir  de ação de busca e apreensão
movida pela Caixa Econômica Federal  CEF contra o investigado, que teria vendido a terceiro
veículo alienado fiduciariamente àquela empresa pública federal. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender  atípica  a  conduta  narrada,  sobretudo  em
atenção à Súmula Vinculante nº 25 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: É ilícita a prisão
civil  de  depositário  infiel,  qualquer  que  seja  a  modalidade  do  depósito.  3.  Autos  foram
encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos
do  art.  62,  IV,  da  LC  nº  75/93.  4.  O  bem  objeto  de  alienação  fiduciária  pertence  à  esfera
patrimonial do credor fiduciário, e não àquele que, embora detenha a posse direta, utilizou-se de
financiamento  para  sua  aquisição.  5.  Considerando  que  o  bem  pertencente  à  CEF  não  foi
localizado (mesmo após a realização de diversas diligências), a conduta narrada caracteriza o
crime de disposição de coisa alheia como própria (CP, art. 171, § 2º, I) em detrimento da referida
empresa  pública.  O possível  conhecimento  do  comprador  do automóvel  acerca  da  alienação
fiduciária  não  afasta  a  configuração  do  delito  ora  analisado.  6.  Precedente  do  STJ:  RESP
200100955692, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 01/08/2006 p.00388. Precedente da
2ª CCR/MPF: Processo nº 1.00.000.012988/2014-16, 622ª Sessão de Revisão, de 22/06/2015,
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 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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

028. Processo: DPF/VGA-00283/2010-INQ Voto: 4429/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURIDICO DA PRM/POUSO 
ALEGRE

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Investigado que possuía 2 (duas)
inscrições no CPF, consideradas ideologicamente falsas e por este motivo anuladas pela Receita
Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). A conduta não teve o
propósito  de  lesar  propriamente  o  órgão  fazendário,  mas  sim  permitir  ao  agente  ocultar  sua
identidade e favorecer a prática do crimes em detrimento de particulares e de instituição bancária
privada,  com a  qual  obteve  crédito.  Verificada  a  emissão  de  cheques  sem fundos.  Conduta
narrada que constitui  crime meio para a consumação do crime de estelionato (CP,  art.  171).
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.
Precedentes  2ª  CCR:  1.33.001.001094/2015-12,  635ª  Sessão  de  Revisão,  de  15/02/2016;
2009.51.01.809209-4,  604ª  Sessão  de  Revisão,  de  15/09/2014.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

029. Processo: SRPF-AP-00412/2013-INQ Voto: 4997/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
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COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).  Vítima que teria  sido abordada por
pessoa que se identificou como funcionária da Caixa Econômica Federal, na área de atendimento
da referida instituição, solicitou a senha do cartão e transferiu o valor de seu PIS para conta
corrente  de  terceiro.  Fato  ocorrido  antes  da  abertura  da  agência.  Inexistência  de  prejuízo  à
empresa pública 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

030. Processo: 1.13.000.000679/2016-07 Voto: 5003/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação. Crimes tipificados no art. 171 e art. 304 c/c o
art.  297 do Código Penal  possivelmente praticados entre particulares.  Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Investigado  que  teria  usado  procuração  falsa
supostamente assinada por pessoa falecida para vender um imóvel objeto de demanda em curso
na 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
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: 1.15.003.000796/2014-04 Voto: 5496/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Representação
comunicando a existência de pessoas que, onerosamente, ofereciam serviços de assistência e
assessoramento a alunos interessados na aquisição de Financiamento Estudantil  FIES. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Não há notícia de que tenha ocorrido
fraude na celebração dos contratos de financiamento estudantil. Eventual prejuízo que lesou o
patrimônio dos particulares que pagaram pelo serviço de assessoramento, sem que houvesse
necessidade de tal intermediação. 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.

032. Processo: 1.18.000.000921/2016-58 Voto: 4923/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato.  Representante que noticia a suposta utilização indevida de seu Cadastro de
Pessoa Física  CPF para a obtenção irregular de benefício previdenciário, em prejuízo do Instituto
Nacional do Seguro Social  INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Diligências  realizadas.  A autarquia  previdenciária  não identificou  nenhum benefício  em
nome da interessada. Existência de ação judicial tendo como objeto pedido de auxílio-doença,
mas  que  não  consta  nenhuma  determinação  para  implantação  de  qualquer  benefício.  Fatos
narrados inicialmente que não foram confirmados. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Possível crime de
estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

033. Processo: 1.18.001.000167/2016-46 Voto: 4905/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, § 1°-B, III, do CP. Autuação de
laboratório  por  não  garantir  a  qualidade  e  a  segurança  de  produto  (colírio),  considerando  o
resultado insatisfatório nos ensaios de aspecto, rótulo e teor de dexametasona fosfato. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade 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.

034. Processo: 1.18.001.000324/2015-32 Voto: 5362/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273 do CP. Autuação de laboratório por
fabricar e comercializar medicamento (ácido ascórbico 200 mg/ml, solução oral), sem registro na
ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de
transnacionalidade 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.

035. Processo: 1.23.000.002544/2015-41 Voto: 4998/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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). Investigado que tem utilizado, de forma
fraudulenta,  cartões  de crédito  da vítima,  o  que tem gerado  débitos  indevidos em sua  conta
bancária  em instituição financeira  privada.  Ausência  de elementos de informação capazes de
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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.

036. Processo: 1.25.000.003839/2015-60 Voto: 5463/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime previsto no art.  171 ou 273 do CP. Representação
anônima comunicando que sociedade empresária estaria falsificando produtos para tratamento
dentário  e  os  vendendo  como se  fossem importados,  apenas  para  justificar  cobranças  mais
elevadas dos convênios. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Produtos
produzidos  no  Estado  do  Paraná.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  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.

037. Processo: 1.27.002.000067/2016-09 Voto: 5001/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Notícia  de  que  pessoa  ainda  não  identificada  tem  realizado
compras mediante a utilização do nome e CPF da vítima. 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.

038. Processo: 1.29.014.000179/2016-48 Voto: 4857/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime de  moeda falsa  (art.  289,  §  1º  do CP).  Revisão  de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Imitação grosseira de cédula de R$ 50,00 encontrada no veículo do
investigado.  Constatação  de  que  na  referida  cédula  contém  as  inscrições  REPÚBLICA DAS
CRIANÇAS DO BRASIL, BANCO CENTRAL DA CRIANÇA, MUNDO INFANTIL e SEM VALOR,
além  de  número  de  série  AA000000000.  Súmula  73  do  STJ:  A utilização  de  papel  moeda
grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça
Estadual. Precedentes do STJ: CC nº 135.301/PA, Rel. Min. Ericson Maranho, Terceira Seção,
DJe 15/04/2015; CC nº 115.620/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 28/03/2011; CAt
nº 175/ES, Rel(a). Min (a). Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 24/10/2005. Investigado que possui
extensa ficha de ocorrências policiais, inclusive por crime de moeda falsa supostamente ocorrido
1  (um)  dia  antes  da  data  do  fato  em apuração.  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

039. Processo: 1.30.001.000601/2016-93 Voto: 5002/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação. Supostos crimes tipificados nos artigos 171,
288 e 299 do Código Penal e art.  2º  da Lei  nº  12.850/2013, praticados por empresa privada
sediada em Ponta Porã/MS que estaria  promovendo a venda de mercadorias sem realizar  a
posterior entrega dos objetos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Cópia  dos  autos  remetida  à  autoridade  fazendária  federal,  requisitando  a  realização  de
fiscalização. Notícia de fraude em prejuízo exclusivo de particular residente do Estado do Rio de
Janeiro.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Crime consumado no local do efetivo prejuízo à vítima.
Precedentes  do  STJ:  CC  143.621/PR,  Rel.  Min.  Rogerio  Schietti  Cruz,  Terceira  Seção,  DJe
07/06/2016;  CC  142.934/PR,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  Terceira  Seção,  DJe  30/11/2015.
Homologação do declínio  de atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  do  Estado do Rio  de
Janeiro.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

040. Processo: 1.30.001.002771/2016-11 Voto: 5056/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  de  estelionato  (CP,  art.  171)  e  de  ameaça  (CP,  art.  147)
praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Manifestação encaminhada pela Sala de Atendimento ao Cidadão que narra possíveis crimes de
estelionato e de ameaça praticado por terceiro contra o noticiante e outros conhecidos deste.
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.

041. Processo: 1.30.017.000282/2016-47 Voto: 4908/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  particular  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
comunicando possível prática do crime de injúria (CP, art. 140). 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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042. Processo: 1.31.000.000487/2016-74 Voto: 5034/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de estelionato (CP, art. 171) praticado pelos responsáveis por instituição de ensino superior
particular contra aluno. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Afirma a
noticiante que, após firmar contrato para cursar Mestrado Profissional em Ciências da Saúde e
Tecnologia, tomou conhecimento pela imprensa de que o curso não tinha registro nem autorização
para funcionar,  informação confirmada pelo  Ministério  da  Educação.  No caso,  o  bem jurídico
supostamente  violado  em  virtude  da  eventual  prática  do  crime  de  estelionato  não  atinge
diretamente bens, serviços e interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR:  1.17.001.000122/2014-47,  621ª  Sessão  de  Revisão,  de  27/05/2015.  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.

043. Processo: 1.34.001.002572/2016-55 Voto: 5005/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A vítima teria recebido boleto bancário referente à sua fatura de
cartão de crédito, que tinha como cedente a Caixa Econômica Federal. Realizado o pagamento do
valor de R$ 155,00 nele expresso, na mesma data, via internet banking do Bradesco. Contudo,
posteriormente, obteve, junto à Caixa Econômica Federal, a informação de que o boleto quitado
fora  emitido  com  o  código  de  barras  adulterado.  Prejuízo  suportado  exclusivamente  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.

044. Processo: 1.34.011.000105/2016-71 Voto: 5004/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. O interessado teria adquirido cotas
de  consórcios  sem o recebimento  de  carta  contemplada  ou  a devolução  dos  valores  pagos.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Pesquisa realizada junto ao
Banco  Central  constatou  que  as  administradoras  de  consórcios  noticiadas  são  instituições
devidamente autorizadas. Ausência de elementos mínimos de materialidade em relação ao crime
contra o Sistema Financeiro Nacional, tipificado no art. 16 da Lei nº 7.492/86. Diligências revelam
o possível cometimento do crime de estelionato ou de apropriação indébita praticada por empresa
do ramo de comércio de veículo contra 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.
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Outras deliberações(Declínio)

045. Processo: 1.23.003.000682/2015-65 Voto: 5608/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de esbulho possessório (CP, art. 161, § 1º, II) supostamente praticado
contra particular, ocupante de terreno de marinha devidamente autorizado pela Superintendência
do Patrimônio da União  SPU/PA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR).  Embora  a  área  ocupada  seja  terreno  de  marinha,  a  conduta  noticiada  não  ofende
diretamente bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas a ensejar a competência da Justiça Federal e, por conseguinte, a atribuição do MPF, nos
termos  do  artigo  109  da  Constituição.  Precedentes  específicos  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC
2.190/SC, Rel. Min. Assis Toledo, DJ 09/12/1991, p. 18001; CC 2.065/BA, Rel. Min. José Dantas,
03/10/1991,  DJ  16/10/1991,  p.  14460.  Notícia  encaminhada  pela  Promotoria  de  Justiça  de
Anapu/PA. Ratificação, por este órgão colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual. Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério
Público Estadual, a ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme preconizado na
Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF
(ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-
Geral da República.

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

046. Processo: 1.33.000.002505/2015-05 Voto: 5400/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  1) Notícia de que pessoa jurídica,  que atua no ramo de
segurança privada, estaria prestando clandestinamente Serviço de Comunicação Multimídia (Lei
n°  9.472/97,  art.  183).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Fiscalização realizada pela ANATEL. Não verificação da prática da irregularidade noticiada, não
tendo sido encontradas evidências da prestação de serviço BLP na localidade. Não constatação
da prática do crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97. Homologação do arquivamento. 2)
Suposta usurpação de função pública (CP, art. 328). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a
CCR). Oficiada, a Polícia Federal informou que a referida pessoa jurídica, ao realizar atividade de
segurança privada (uma vez que, além de instalar e monitorar alarmes, também oferece aos seus
clientes serviço  de ronda preventiva  em via  pública),  atua em evidente  usurpação da função
pública da Polícia Militar. 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
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

047. Processo: DPF/AGA/TO-00032/2016-INQ Voto: 5044/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito policial. Possível crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º). O investigado teria
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declarado  em  audiência  trabalhista  que  recebeu  o  benefício  do  Programa  Bolsa  Família  no
período  em  que  esteve  trabalhando  como  aprendiz  em  empresa  privada.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Fato narrado inicialmente que não
se confirmou. O investigado não recebeu o bolsa-família, pois possui menos de 18 (dezoito) anos
de idade. Constatou-se que a mãe do investigado atualmente recebe o benefício variável (art. 2º,
III,  da  Lei  nº  10.836/2014),  o  qual  é  destinado  a  unidades  familiares  que  se  encontrem em
situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes com
idade entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2 (dois) benefícios
por  família.  Assistente  social  que  atestou  o  cumprimento  dos  requisitos  para  recebimento  do
benefício  em  análise.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e
inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: DPF/JFA-00484/2014-INQ Voto: 4947/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  297  e  304,  ambos  do  CP.
Apresentação, nos autos de ação previdenciária, de cópia de ficha de alistamento militar com o
campo referente a profissão apresentando a palavra lavrador rasurada. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A versão do investigado, de que a adulteração deve ter
ocorrido quando se deu seu alistamento, em 1976, é confirmada pelo Secretário da Junta Militar
de SGF. Informações de que há várias fichas com rasuras, pois, antigamente,  elas não eram
motivo para inutilizar as fichas, podendo haver correção no mesmo documento, já que, à época,
era  utilizado  o  sistema  de  máquina  de  datilografia.  Não  constatação  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.

049. Processo: DPF/JFA-00573/2013-INQ Voto: 4942/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Comunicação de que pai de aluna
ingressou nas dependências de instituição de ensino federal, dirigindo-se de forma ríspida a um
aluno,  sob  alegação  de  que  este  havia  praticado  bullying  contra  sua  filha.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oitiva do investigado e da Diretora Geral do
Instituto  de  Educação  pela  Polícia  Federal.  Não  verificação,  das  informações  colhidas  nas
investigações, de elementos de informações capazes de configurar eventual crime de ameaça.
Ademais,  os fatos foram levados ao conhecimento do Ministério Público Estadual,  tendo sido
arquivado. 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.

050. Processo: JF/CE-0004773-03.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5326/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, §2°, I e II), cometido contra agência dos Correios.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Confrontação  das  imagens
captadas pelo CFTV com as constantes no Banco de Dados da Polícia Federal não logrou êxito
na identificação dos criminosos. Oitiva das pessoas presentes no local que não trouxe elementos
capazes de auxiliar na elucidação dos fatos. Inexistência de indícios 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.

051. Processo: SRPF-AP-00057/2016-INQ Voto: 5156/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. 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, referentes às competências de 05/2010 a 12/2011, após a morte da segurada em
11/05/2010. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético.  Segurada que não
possuía procurador ou representante legal.  Ausência de indícios de autoria.  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.

052. Processo: SRPF-AP-00158/2015-INQ Voto: 4943/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. 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, referentes às competências de 05/2003 a 07/2004, após a morte do segurado em
18/05/2003. Último saque realizado em 02/08/2004. Ausência de indícios 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). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

053. Processo: SRPF-AP-00202/2008-INQ Voto: 5529/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168)  de  recursos  federais
atribuído a pessoas relacionadas com presidente de associação de produtores agroextrativistas,
denunciado pelo MPF como incurso no art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista que, a partir de
janeiro de 2006, teria adquirido, mediante artifício fraudulento, vantagem indevida em prejuízo do
Instituto Nacional  de Colonização e Reforma Agrária (Incra).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Após mais de
8  anos  de  investigações,  não  se  obteve  êxito  em  trazer  aos  autos  elementos  probatórios
suficientes  a  demonstrar  a  participação  dos  aqui  investigados  na  suposta  conduta  criminosa
atribuída ao presidente de associação de produtores, que, também pela ausência de provas, teve
sua absolvição requerida pelo Ministério Público nos autos da ação penal movida em seu desfavor
no  ano  de  2011.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da
2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

054. Processo: SRPF-AP-00213/2015-INQ Voto: 4941/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. 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, referentes às competências de 04/2005 a 12/2006, após a morte da segurada em
20/04/2005.  Ausência  de  indícios  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).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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: 1.00.000.008362/2016-69 Voto: 6081/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Voto-vencedor. Notícia de Fato. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 1) Crimes
de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A),  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art.  337-A) e de omissão de registro na CTPS (CP, art.  297, §4º).  Valores
suprimidos que somam a quantia de R$ 2.439,02. Absorção do crime do art. 297, § 4º, pelo crime
do art. 337-A, ambos do CP, já que a omissão/inserção de dados falsos na CTPS foi praticada
como meio para a consumação da sonegação de contribuição previdenciária. 2) Valor suprimido
inferior a R$ 10.000,00.  Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da
insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº
10.522/02. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também
os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao
que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes
de descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária, razão pela
qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  a  estes  últimos  delitos.
Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP,
Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.
Manutenção do arquivamento.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do

23



Ata da 655ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00250780/2016

arquivamento, nos termos do voto proferido pela Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Restou
vencido o relator, Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

056. Processo: 1.00.000.013103/2015-79 Voto: 5348/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Solicitação, pela Autoridade Policial, do fornecimento do protocolo
de internet (internet protocol, ou IP) gerado em razão do acesso ao Sistema Digi-Denúncia do
MPF, que resultou na instauração de Notícia de Fato, uma vez que o representante anônimo (que
acessou o referido sistema) teria cometido possível crime de denunciação caluniosa. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Informações de que o Inquérito Policial  n° 0004383-
04.2015.403.6102, que tem por objeto apurar a possível denunciação caluniosa perpetrada pelo
representante,  já  foi  arquivado  em juízo,  conforme documentação  juntada  aos  autos.  Medida
requerida  (fornecimento  do  IP)  que  não  encontra  mais  utilidade,  em razão  do  arquivamento
judicial do IPL principal que a reclamava. Perda do objeto. Homologação do arquivamento.

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

057. Processo: 1.10.000.000119/2016-56 Voto: 5448/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto prática do crime previsto no art. 20 da Lei n° 7.716/89. Usuário de rede
social  teria  expressado manifestação de conteúdo pejorativo e ofensivo aos povos indígenas.
Revisão  de arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Não constatação  do elemento  subjetivo  de
praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito contra os índios, ou mesmo de qualquer
intenção de segregação, cisão ou afastamento dos povos indígenas do convívio social. Ausência
de intenção manifesta de violar bens jurídicos relativos à igualdade e à dignidade do ser humano.
Não verificação da prática de crime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO.

058. Processo: 1.11.001.000323/2015-49 Voto: 5058/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  narrativa  anônima.  Possível  existência  de  funcionários
laborando em churrascarias,  sem o registro  na CTPS,  com o fim de continuarem recebendo
seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os
fatos narrados não foram comprovados.  O Superintendente Regional  do Trabalho e  Emprego
enviou  cópias  dos  relatórios  das  últimas  fiscalizações  às  empresas  investigadas,  que  não
apontaram  qualquer  ilícito  penal.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade
delitiva.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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059. Processo: 1.13.000.000072/2016-19 Voto: 4935/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante relata que membros de comunidade remanescente do quilombo
no Estado do Amazonas não seriam, na realidade, quilombolas e que teriam, supostamente, se
apropriado indevidamente da qualificação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Existência  de  Certidão  de  Autodefinição  expedida  pelo  Ministério  da  Cultura,  por  meio  da
Fundação Cultural  Palmares,  em que consta  que  a referida comunidade se  autodefine  como
remanescentes de quilombo, em conformidade com o que determina a legislação que rege a
matéria (Decreto n° 4.887/03, art. 2°, §1°, c/c Lei n° 7.688/88, art. 2°). 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.

060. Processo: 1.14.000.001329/2016-12 Voto: 4831/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
representante  se  limita  a  afirmar:  Estou  recebendo  e-mails  com  a  seguinte  informação:
Procedimento Investigatório n.° 1783952  Estou certo que esse acontecimento não convêm com a
atitude de vocês. Grato. 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.  Comunicação  do  arquivamento  ao  representante,  que  não  apresentou  novas
informações  ou  documentos  que  pudessem  auxiliar  em  eventual  investigação.  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.

061. Processo: 1.14.000.001381/2016-79 Voto: 4833/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular em que o noticiante solicita a adoção de providências
em  relação  às  questões  de  vandalismo  capitaneados  por  movimentos  sociais  que  vem
acontecendo no país,  com nítido interesse político-partidário. 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.  Comunicação  do  arquivamento  ao
representante, que não apresentou novas informações ou documentos que pudessem auxiliar em
eventual investigação. 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: 1.14.006.000032/2015-07 Voto: 5102/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de falso testemunho (CP, art. 342) e de corrupção de
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testemunha (CP, art.  343). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato de que
testemunha  teria  vendido  seu  depoimento  prestado  em  reclamação  trabalhista.  Realizadas
diligências os fatos narrados não foram comprovados. Ausência de indícios mínimos de que o
depoente tenha faltado com a verdade durante seu testemunho. Negativa de que tenha recebido
qualquer pagamento para testemunhar. Notícia-crime iniciada a partir de boatos, não havendo
qualquer prova de que tal promessa ou efetivo pagamento tenham se efetuado. Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da
2ª CCR. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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: 1.16.000.000762/2016-66 Voto: 4869/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime de  furto  (CP,  art.  155).  Suposta  subtração  de  uma caixa  de
ferramentas de laboratório de universidade federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligência. Em novo contato com o noticiante, foi informado que o ocorrido tratou-se
apenas de uma brincadeira realizada por um colega de trabalho, que colocou o bem em outro
local, não tendo ocorrido o furto da caixa de ferramentas. Ausência de crime. Homologação do
arquivamento.

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

064. Processo: 1.16.000.003118/2015-69 Voto: 4966/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  relatando  supostas  fraudes  ocorridas  no  Programa
Farmácia Popular, em que uma quadrilha estaria lavando dinheiro e emitindo notas de vendas
fictícias, pois teriam acesso ao sistema do Ministério da Saúde. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Realizadas investigações pela  Polícia  Federal  in  loco,  não  foi
observado indício de atividade anormal e, a princípio, o local noticiado onde ocorreria a prática
delitiva era apenas um depósito de móveis e pneus. Os caminhões que o representante informou
que seriam utilizados pelo grupo são, na realidade, de responsabilidade de uma transportadora,
que  estaria  com  seu  funcionamento  ativo  e  operando  dentro  da  normalidade.  Oficiada,  a
Prefeitura Municipal prestou os esclarecimentos devidos, não havendo indícios de irregularidades
até o momento. 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.

065. Processo: 1.17.001.000427/2014-59 Voto: 5355/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado  a partir  de representação anônima noticiando
possível  sonegação  de  impostos  (Lei  8.137/90),  por  parte  de  pessoa  jurídica.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informações de que eventuais delitos de falsidade ideológica
e descaminho já são objeto de apuração na NF n° 1.17.001.000258/2015-38. Quanto a suposta
sonegação  de  impostos,  foram  realizadas  diligências  junto  à  Receita  Federal,  que  informou
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inexistirem indícios suficientes a motivar interesse fiscal tributário. Ausência de crédito tributário
definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Aplicação do Enunciado nº 24
da  Súmula  Vinculante  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

066. Processo: 1.18.000.000885/2016-22 Voto: 4863/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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 suspeitos da prática dos crimes previstos nos arts. 155,
297 e 304, todos do CP (IPL n° 0192/2016-04). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Informações de que a prisão em flagrante ocorreu sem qualquer irregularidade ou ilegalidade,
tendo sido homologada e convertida em prisão preventiva pelo Juízo. Após o encerramento do
inquérito  policial,  foi  oferecida  denúncia  pelo  MPF em desfavor  dos  investigados.  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.

067. Processo: 1.18.000.001509/2016-55 Voto: 4871/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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. 334-A, § 1°, IV,
do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos devidamente analisados pelo
Ministério  Público  Federal.  O  Juízo  Federal  concedeu  a  liberdade  provisória  ao  investigado,
mediante o pagamento de fiança.  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.

068. Processo: 1.18.001.000097/2016-26 Voto: 4960/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, art. 149) ou
contra a organização do trabalho (CP, art. 203). Representação anônima relatando a existência de
trabalho  escravo  e  de  outras  irregularidades  praticadas  por  pessoas  jurídicas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma resumida, vaga e genérica. A
notícia anônima cinge-se a relatar que empresas situadas no Município de Santa Terezinha de
Goiás  não  deixariam  usar  a  internet,  cometiam  humilhações  em  geral  e  não  registravam
funcionários.  Fatos  comunicados  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  que,  caso  constate  a
caracterização de eventual crime, comunicará o MPF. Ausência de elementos justificadores do
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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.

069. Processo: 1.18.001.000171/2016-12 Voto: 4880/2016 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 suspeitos da prática dos crimes previstos no art. 289, §1°,
do CP c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/90 (IPL n° 0536/2016-4). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV). Realização de audiência de custódia, ocasião em que foi decidido sobre o
status prisional dos flagranteados. Concessão de liberdade provisória aos investigados, mediante
o pagamento de fiança.  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.

070. Processo: 1.20.004.000075/2016-88 Voto: 4977/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação apócrifa narrando que uma mulher estaria sendo vítima de tráfico
internacional de pessoas para fim de exploração sexual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências preliminares realizadas pela Polícia Federal.  Em entrevista,  a suposta
aliciada que negou os fatos, relatando que estava embarcando para a Espanha, onde ficaria com
sua irmã e com sua ex-cunhada, que são cidadãs espanholas (conforme demonstrou com cópia
da identidade espanhola). Notícia anônima que não foi confirmada pelas investigações, não tendo
sido obtidas informações que sugerissem o suposto tráfico de pessoa para fins de exploração
sexual.  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.

071. Processo: 1.23.000.000597/2016-16 Voto: 5006/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  1)  08 (oito)  casos em que as parcelas de benefício
previdenciário foram recebidas mediante a utilização de cartão magnético e os segurados não
possuíam procurador ou representante legal.  Ausência  de indícios de autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 2) 01 (um) caso em que não houve
saques  das  parcelas  do  benefício  depositadas,  sendo  o  valor  integralmente  restituído  pela
instituição  financeira  ao  INSS.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  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
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de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

072. Processo: 1.23.000.001083/2016-70 Voto: 4945/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 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,  referentes às competências de 10/2006 a 10/2007,  após a  morte da
segurada  em  15/10/2006.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  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.

073. Processo: 1.23.000.001696/2015-26 Voto: 4931/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de estelionato, tipificado no art. 171, § 3º do Código
Penal, supostamente praticado contra o INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Interessada que ao ser ouvida em inquérito policial declarou que jamais tinha requerido qualquer
benefício junto ao INSS e que acreditava que os seus documentos poderiam ter sido usados após
o furto de sua carteira por volta do ano de 1996. Por fim, relatou ter ido pleitear aposentadoria no
INSS apenas no ano de 2014, a qual  foi  indeferida.  Realizadas diligências os fatos narrados
inicialmente  não  foram  comprovados.  O  único  requerimento  junto  ao  INSS  em  nome  da
interessada  ocorreu  em  07/01/2014  e  foi  realizado  pela  própria.  Ausência  de  materialidade
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.

074. Processo: 1.23.001.000205/2016-09 Voto: 4896/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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 do Grupo de Fiscalização Móvel do
Ministério do Trabalho e Emprego. Não constatação, nas fiscalizações realizadas nos locais, de
qualquer  situação  que  pudesse  caracterizar  hipótese  de  trabalho  análogo  ao  de  escravo.
Verificação  de  meras  irregularidades  trabalhistas,  em  relação  as  quais  já  foram  lavrados  os
respectivos autos de infração. 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: 1.24.000.000640/2015-17 Voto: 4463/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado  a partir  de representação anônima noticiando
suposto crime contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social por parte de organizador
de  manifestação  pública,  que  teria  veiculado  mensagens  de  ódio  contra  o  Governo,  contra
homossexuais,  classes  menos  abastadas  etc.  nas  redes  sociais.  Há,  ainda,  insinuações  de
envolvimento  do  representado  com  deputado  federal  acusado  de  corrupção.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Movimento social que não possui feições paramilitares.
Possível relação de amizade com deputado federal acusado de corrupção que, por si só, não
configura crime. Manifestação pessoal que, apesar de desrespeitosa e grosseira, não ultrapassou
a tênue linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e a configuração de crimes. Para
a adequada aplicação do tipo penal em questão é imprescindível a presença do dolo específico na
conduta do agente, que consiste na vontade livre e consciente de praticar, induzir ou incitar o
preconceito ou a discriminação racial (STF, AI 853522/SC, Min. Joaquim Barbosa, DJe-099 de
22/05/2012).  Ausência  de  elementos  mínimos  da  materialidade  delitiva  de  qualquer  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

076. Processo: 1.24.000.002823/2014-96 Voto: 5402/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  de  crime contra  a  ordem tributária  (Lei
8.137/90,  art.  1°).  Não  declaração  à  Receita  Federal  de  diversos  bens  de  propriedade  dos
investigados. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal.
Ausência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído  em  desfavor  dos  contribuintes
investigados. 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.

077. Processo: 1.26.001.000100/2013-97 Voto: 5082/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  da  Receita
Federal. Investigado que apresentou movimentação financeira, nos anos-calendário 2004, 2005 e
2006, incompatível com a sua situação fiscal e superior aos limites previstos no artigo 4º da Lei nº
9.481/97. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Crime contra a ordem tributária,
tipificado no inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.137/90. Constituição definitiva do crédito tributário
ocorrida em 28/01/2010.  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). 2) Crime
de lavagem de dinheiro, tipificado no caput do artigo 1º da Lei nº 9.613/98. Realizadas diligências
os fatos narrados não foram comprovados. Representado aduziu que exerce a função de corretor
de frutas desde o ano de 2003. Movimento financeiro que corresponde ao recebimento de valores
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dos compradores e repasse aos agricultores vendedores, fato corroborado por declarações de
diversos  agricultores  que  foram  uníssonos  a  ratificar  o  quanto  alegado  pelo  investigado.  As
instituições  financeiras  informaram não ser  possível  identificar  as  pessoas que  realizaram os
depósitos  em tela,  os  quais  foram feitos  em diversos  valores  distintos.  Quantos  aos  débitos
realizados nas contas, a maioria foi através da emissão de cheques, muitos dos quais nominais a
pessoas jurídicas  e  outros  tantos  ilegíveis.  Ausência  de elementos  mínimos da  materialidade
delitiva. Inexistência de indícios de relação com outros ilícitos de grande vulto, como tráfico ilícito
de  entorpecentes,  terrorismo,  contrabando,  tráfico  de  armas  e  munições,  extorsão  mediante
sequestro, crimes contra a Administração Pública, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e
aqueles praticados por  organização criminosa  (art.  1º,  Lei  nº  12.683/2012).  Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016 da  2ª  CCR.  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.

078. Processo: 1.29.000.000503/2016-87 Voto: 5053/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155) de televisão, após arrombamento de agência da
Caixa  Econômica  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
realizadas. Laudo pericial que atestou a impossibilidade de se determinar a autoria do delito após
análise das impressões digitais extraídas do local do crime. 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). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

079. Processo: 1.29.000.000594/2016-51 Voto: 5049/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de carimbo funcional utilizado por servidor
da Fundação Nacional do Índio  FUNAI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato
ocorrido no dia 04/01/2015, enquanto o servidor cuidava de inscrições para o vestibular indígena
da UFRGS.  Inexistência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Ausência  de  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.

080. Processo: 1.29.000.002120/2016-43 Voto: 5055/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato.  Crime de furto (CP, art.  155) ocorrido a bordo de aeronave, em 06/06/2016.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatado o desaparecimento de envelope
(cash  bag)  com  a  quantia  de  R$  92,00,  referente  às  vendas  do  serviço  de  bordo.  Não  há
testemunhas ou vestígio material. O funcionário da empresa área que exercia a função de chefe
de  cabine  do  voo  que  não  pôde  afirmar  se  o  ocorrido  decorre  de  furto  ou  mero  extravio.
Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva. Ausência de diligências investigatórias
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.

081. Processo: 1.29.000.003777/2015-47 Voto: 5609/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada em razão da comunicação de aparente repetição de ação. Investigado
teria  tentado  executar  valores  referentes  às  mesmas  CICEs  (Cadastro  de  Identificação  do
Compulsório da Eletrobrás), em processos distintos. No topo do contrato de cessão de direitos de
um dos processos consta anotado o número originário do feito, sugerindo o conhecimento da
existência deste. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de violação aos
deveres de boa-fé e lealdade processual. Informações de que foi reconhecida a litigância de má-fé
do exequente,  fato que pode ensejar a aplicação de multa no âmbito cível,  de acordo com o
Código  de  Processo  Civil.  Ausência  de  elementos  justificadores  do  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

082. Processo: 1.29.011.000124/2016-68 Voto: 4928/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Investigado
aposentado por tempo de contribuição que continua a exercer trabalho remunerado. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Lei nº 8.213/91, que rege o sistema de benefícios pagos
pelo INSS, não impede o recebimento acumulado de proventos de aposentadoria do Regime
Geral  de Previdência Social e salários de trabalhador em atividade, ressalvada a hipótese de
aposentadoria por invalidez, o que não é o caso. Atipicidade da conduta narrada. Homologação do
arquivamento.

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

083. Processo: 1.29.011.000128/2016-46 Voto: 4929/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Investigado
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aposentado por tempo de contribuição que continua a exercer trabalho remunerado. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Lei nº 8.213/91, que rege o sistema de benefícios pagos
pelo INSS, não impede o recebimento acumulado de proventos de aposentadoria do Regime
Geral  de Previdência Social e salários de trabalhador em atividade, ressalvada a hipótese de
aposentadoria por invalidez, o que não é o caso. Atipicidade da conduta narrada. Homologação do
arquivamento.

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

084. Processo: 1.29.012.000208/2015-19 Voto: 5596/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  fraude  à  execução  (CP,  art.  179).
Comunicação  de  que  foi  alienada,  judicialmente,  por  meio  de  venda  direta,  uma  máquina
empilhadeira penhorada. Contudo, após a expedição da carta de arrematação, foi verificado que o
referido bem não estaria em localização precisa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  A exequente  teve  satisfeita  sua  pretensão,  sendo  que  o  valor  pago  pela  adquirente  foi
depositado na conta da Fazenda Pública, ou seja, a execução cumpriu seu desiderato, tanto que
a alienação judicial foi homologada pelo juízo. Informações de que o arrematante e o executado
efetivaram  acerto  em  dinheiro,  ou  seja,  ainda  que  o  adquirente  não  tenha  recebido  o  bem
específico, foi ressarcido em pecúnia. Não verificação de prejuízo à exequente ou à arrematante,
a despeito de não ter sido localizada a empilhadeira penhorada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

085. Processo: 1.30.001.003969/2015-22 Voto: 4437/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A). Contribuições previdenciárias não recolhidas que, de acordo com os cálculos trabalhistas
apresentado pela reclamante, alcançou o valor de R$ 7.633,60. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, 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. Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou
como dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias,
dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer
distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho  e  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância,
quando o valor do débito não for superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes do STJ:
AgRg no REsp 1525154/PR, Quinta Turma, DJe 21/09/2015; AgRg no REsp 1318828/SC, Sexta
Turma, DJe 16/11/2015. Precedentes da 2ª CCR/MPF: 1.33.000.002707/2014-68, 636ª Sessão de
Revisão,  de  29/02/2016,  unânime.  1.33.000.003377/2013-47,  616ª  Sessão  de  Revisão,  de
18/03/2015, unânime. 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 o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá. Participou da votação Dr. Juliano baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

086. Processo: 1.30.005.000284/2016-75 Voto: 5106/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334, § 1º, incisos c e d). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 20/06/2008. Pena máxima cominada de
4 (quatro) anos de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, 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.

087. Processo: 1.30.008.000160/2015-89 Voto: 5097/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art. 1º e 2º) e de prevaricação (CP, art. 319) e atos correlatos de improbidade administrativa (Lei
nº 8.429/92). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuições.
Remessa  dos  autos  à  5ª  CCR/MPF,  que  homologou  o  declínio  em  relação  ao  crime  de
prevaricação  e  aos  atos  correlatos  de  improbidade  administrativa,  remetendo  os  autos  à  2ª
CCR/MPF  para  análise  quanto  ao  arquivamento  relativo  ao  crime  contra  a  ordem  tributária.
Embora a Resolução CSMPF n° 148, de 1° de abril de 2014, publicada em 24/24/2014, tenha
incumbido a 5ª CCR/MPF para atuar nos crimes conexos àqueles de sua exclusiva atribuição (art.
2°, § 5°, parte final), conheço da remessa tendo em vista que o arquivamento em exame tem
como fundamento matéria de ordem pública de caráter indisponível. Crédito tributário constituído
em 08/02/2003. Pena máxima cominada de 5 (cinco) 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.

088. Processo: 1.30.019.000120/2010-01 Voto: 4549/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §
3º). Concessão fraudulenta de benefícios previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV).  O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento considerando que
embora não haja elementos de prova nos autos que permita prosseguir com as investigações nos
termos em que foi delimitado o quadro investigatório, remanesce a necessidade de se apurar a
própria idoneidade da concessão dos benefícios, bem como a participação do servidor do INSS
ao inserir  informação  contendo  tempo de  serviço  e  dos  valores  e,  logo  em seguida,  proferir
despacho concessório. Concluiu: Tais fatos, no entanto, deverão ser objeto de nova investigação,
já que no presente caso, a única consequência em relação ao teor da denúncia, é o arquivamento
do presente feito. Procedimento autuado e distribuído ao Procurador da República oficiante em
11/11/2010.  Determinada a extração  de cópia  integral  dos  autos  para  a  instauração  de nova
Notícia de Fato. Com o intuito de se evitar o indesejável bis in idem impõe-se a homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

089. Processo: 1.31.002.000126/2016-16 Voto: 4866/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Relato  da  subtração  de  um  projetor  de
microcomputador do INCRA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Questionado, o
chefe da unidade da referida Autarquia informou que não sabe a data do provável furto, que não
houve arrombamento, que não tem suspeitos, que não tem como indicar quem era o segurança
que estava no turno do dia do fato e que não há câmera de vigilância no local. 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
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

090. Processo: 1.34.001.000604/2015-05 Voto: 4838/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a honra, praticado contra Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Investigado que se utilizou de rede social para denunciar a falta de credibilidade do processo
eleitoral brasileiro e criticar Ministro do STF, sugerindo que estaria envolvido em esquema de
corrupção eleitoral.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Apuração de crime que
depende de representação do ofendido (CP, arts. 141, II, 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

091. Processo: 1.34.001.001828/2016-15 Voto: 4832/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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). Diligências realizadas no local pela Polícia
Federal,  em dias  diferentes.  Não constatação de qualquer  situação que  pudesse caracterizar
hipótese de trabalho análogo ao de escravo.  Constatação de que as instalações do local  de
trabalho  parecem  estar  em  ordem,  com  boa  iluminação,  ventilação,  condições  de  higiene  e
segurança.  Os  funcionários  foram  entrevistados  e  disseram  não  possuir  restrição  de
movimentação,  podendo  entrar  e  sair  da  empresa  quando  quiserem.  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.

092. Processo: 1.34.001.002057/2016-75 Voto: 4888/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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). Diligências realizadas no local pela Polícia
Federal. Não constatação de qualquer situação que pudesse caracterizar hipótese de trabalho
análogo ao de escravo. Verificação de que as instalações do local de trabalho estavam em ordem,
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com boa iluminação, ventilação, condições de higiene e limpeza. Funcionário entrevistado disse
não  possuir  restrição  de  movimentação,  podendo  entrar  e  sair  da  empresa  quando  quiser.
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.

093. Processo: 1.34.001.003099/2016-23 Voto: 4847/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  contra  a  honra,  praticado  contra  Presidente  da  República.  Supostas
ofensas  proferidas  em  vídeo  na  internet.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).
Apuração de crime 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

094. Processo: 1.34.004.000816/2015-54 Voto: 5600/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  prática de  crime contra  a  ordem tributária  (Lei
8.137/90,  art.  1°).  Suposta omissão de rendimentos à  Receita  Federal  do Brasil.  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.

095. Processo: 1.34.015.000215/2016-01 Voto: 4910/2016 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 se limita a colacionar link com diversas cópias de notícias publicadas em sites
jornalísticos, acerca de fatos relacionados à compra e gestão de imóveis rurais de propriedade de
filho de ex-Presidente da República. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos
relatados de forma resumida, vaga e genérica que não apresentam nenhuma conduta ilícita em
concreto a ser apurada. Comunicação do arquivamento ao representante, que não apresentou
novas informações ou documentos que pudessem auxiliar em eventual investigação. 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
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de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

096. Processo: 1.34.016.000358/2014-33 Voto: 6085/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: Voto-vencedor. Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A).  Omissão  no  repasse  à  Previdência  Social  no  valor  de  R$  4.255,54.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Valor  suprimido  inferior  a  R$  10.000,00.  Consoante
entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários
que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n°
11.457/07  considerou  como  dívida  ativa  da  União  também  os  débitos  decorrentes  das
contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento  semelhante  ao  que  é  dado  aos  créditos
tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de
apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se
estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ:
RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe
18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação Dr. Juliano baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

097. Processo: 1.35.000.000735/2016-38 Voto: 4858/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de tráfico internacional de entorpecentes (Lei n° 11.343/2006, arts.
33 c/c 70), praticado por três colombianos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Fatos  relatados  de  forma  resumida,  vaga  e  genérica  que  não  apresenta  conduta  ilícita  em
concreto a ser apurada. Diligências preliminares realizadas pela Polícia Federal nos endereços
mencionados.  Notícia  anônima  que  não  foi  confirmada  pelas  investigações,  não  tendo  sido
localizados e nem obtidas informações que sugerissem a relação dos estrangeiros com eventual
tráfico  de  drogas.  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.

098. Processo: 1.36.001.000227/2015-21 Voto: 5427/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar conduta de Presidente de Câmara de Vereadores que não
teria efetivado comando de decisão judicial, proferido em ação civil pública, no sentido de que
fosse dada posse ao Vice-Prefeito do Município, tendo em vista a suspensão dos direitos políticos
do Chefe do Poder Executivo local. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Expedição de
ofício pelo Juízo em 30/07/2015, ao investigado, a fim de que informasse se já havia promovido a
declaração da extinção do mandato do Prefeito, sob pena de ser processado por improbidade
administrativa. Na mesma data foi encaminhado ofício ao MPF informando o descumprimento da
ordem por parte do investigado. Verificação de que o Presidente da Câmara de Vereadores, no
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dia seguinte (31/07/2015), declarou a extinção do mandato do Prefeito, dando posse ao Vice. Não
verificação da prática do crime de desobediência. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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)

099. Processo: 1.23.000.000786/2016-81 Voto: 4911/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime de injúria  (CP,  art.  140).  Representante relata  que
pessoa não identificada a teria ofendido, agredido e ameaçado em conversa estabelecida em sala
de bate-papo virtual. 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.

100. Processo: 1.33.000.001615/2015-41 Voto: 5476/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330),
por  parte  de  representante  legal  de  pessoa  jurídica.  Informações  de  que  a  reclamada  foi
condenada à revelia  pelo  Juízo  Trabalhista,  uma vez que nunca compareceu ao processo.  A
entrega da CTPS e a intimação do responsável  pela pessoa jurídica para o cumprimento da
ordem foram presumidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração
do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário
público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: a) não fazer previsão
de sanção de natureza civil,  processual  civil  ou administrativa,  e b) advertir  o destinatário  da
ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Enunciado nº 61 da 2ª CCR. Requisitos
não atendidos no caso. Previsão de aplicação de multa diária. Homologação do arquivamento. 2)
Suposta prática da contravenção penal de retenção indevida de CTPS (Lei n° 5.553/68, art. 3°).
Arquivamento recebido como Declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Aplicação do Enunciado n° 37
desta  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
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

101. Processo: JF/PR/TOL-5002144-
83.2015.4.04.7016-SEM_SIGLA -

Voto: 5070/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
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Eletrônico TOLEDO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (ART. 297, §4º DO CÓDIGO PENAL).
MPF:  DECLÍNIO  PARA  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP)  REVISÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
ENUNCIADO 27 DESTA 2ª CÂMARA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  1.
Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 297, § 4º do
Código Penal. Omissão de registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social  CTPS, por
empregador,  para  eximir-se  do  cumprimento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias.  2.
Enunciado nº 27 desta 2ª CCR: A persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do
art.  297  do  Código  Penal  é  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal,  por  ofenderem  a
Previdência  Social.  3.  Recentes  precedentes  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC  139.401/SP,  DJe
16/11/2015; CC 133.832/SP, DJe 01/10/2015; CC 135.200/SP, DJe 02/02/2015; CC 127.706/RS,
DJe 03/09/2014. 4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

102. Processo: DPF/JZO/BA-00284/2013-INQ Voto: 5168/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE PAULO AFONSO/BA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  MAJORADO  (CP,  ART.  171,  §3º).  RECEBIMENTO
INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO MARIDO APÓS O ÓBITO DA ESPOSA
INSTITUIDORA.  CPP,  ART.  28  C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  Nº  75/93.  AUSÊNCIA DE  DOLO.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de
estelionato majorado, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, tendo em vista que o marido
teria sacado indevidamente benefício previdenciário de aposentadoria de sua esposa, instituidora,
após o falecimento dela. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com
base na ausência de indícios de dolo, uma vez que o investigado era dependente da segurada
falecida e a própria Autarquia Previdenciária, ao tomar conhecimento da situação, suspendeu o
pagamento da aposentadoria da falecida e concedeu pensão por morte ao viúvo, sendo o valor
indevidamente pago  restituído ao INSS, conforme acordo homologado entre as partes. 3. O Juízo
da Vara Federal Única de Paulo Afonso/BA discordou da promoção de arquivamento, por entender
que o indiciado confessou que sabia que não poderia sacar o benefício após o falecimento. 4. O
investigado, por ser dependente da instituidora, obteve a concessão do benefício de pensão por
morte,  a  contar  da  data  do  requerimento.  Ademais,  os  valores  sacados  indevidamente  do
benefício de sua esposa, após o falecimento dela, foram restituídos ao INSS, não perdurando a
lesão aos cofres públicos. 5. 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.

103. Processo: JF-AP-0008198-48.2015.4.01.3100-
INQ

Voto: 4937/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ

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

Ementa: Recurso. 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
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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  101  (cento  e  um)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,  o  que,
excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. Provimento do
recurso para insistir no arquivamento do presente inquérito policial.

Deliberação: Em 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.

104. Processo: JF-BRI-0004440-13.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 6082/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334).
MPF: ARQUIVAMENTO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI n.º 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  de
contrabando, tipificado no art. 334, §1°, c, do CP (redação anterior à Lei n° 13.008/2014), em
razão da apreensão de 167 (cento e sessenta e sete) maços de cigarros de origem estrangeira,
sem  a  documentação  comprobatória  de  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, levando
em consideração o baixo valor monetário das mercadorias. Quanto a eventual contravenção do
art. 50 do DL n° 3.688/41 (exploração de jogos de azar), ressaltou que houve desmembramento
da investigação e os fatos são objeto de investigação na Justiça Estadual.  3. O Juiz Federal
discordou do arquivamento quanto ao crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334). 4. O caso
não se cuida de "iludir,  no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela
entrada, saída ou pelo consumo de mercadoria", conduta tipificada como descaminho. A conduta
ora analisada é a de "importar ou exportar mercadoria proibida", ou seja, além da lesão ao erário
público, há possível ofensa à saúde, moral, higiene e industria nacional, razão pela qual não se
pode  aplicar  o  princípio  da  insignificância.  Por  isso,  inaplicável  o  entendimento  exposto  pelo
Procurador  da  República  oficiante.  5.  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.  6. No caso em tela,  foram apreendidos 167 (cento e sessenta e sete)
maços de cigarros de procedência duvidosa  que ultrapassa o patamar de 153 (cento e cinquenta
e três) maços , importados com fins comerciais, sem o cumprimento das exigências legais, pelo
que deve ser dado prosseguimento à persecução quanto ao crime de contrabando. 7. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

105. Processo: JF-BRI-0011080-12.2015.4.03.6144-
INQ

Voto: 5182/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE RADIODIFUSÃO (LEI Nº 9.472/97, ART.
183).  MPF:  ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DA  OCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO.
DISCORDÂNCIA DO  JUÍZO  DE  ORIGEM  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
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PRESCRIÇÃO  NÃO  CONFIGURADA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar a possível prática do crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97, consistente na atividade
clandestina de radiofusão. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito  com base  na  ocorrência  da  prescrição,  considerando  o  delito  praticado  como  sendo  o
disposto no art.  70 da Lei  nº4.117/62,  o qual tem pena máxima prevista de 2 (dois)  anos de
detenção.  3.  Discordância  do Juízo da 2ª  Vara Federal  de Barueri/SP,  uma vez que o crime
investigado é o descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97, não restando configurada a prescrição,
visto que os fatos ocorreram em 18/02/2011 e o referido delito tem pena máxima cominada em 4
(quatro) anos de detenção. 4.  Considerando que a pena máxima abstratamente cominada ao
crime previsto no art.  183 da Lei nº 9.472/97 é de 4 (quatro) anos de detenção, a prescrição
verifica-se em 8 (oito) anos, conforme a regra prevista no art. 109, inc. IV, do Código Penal, a
contar de 18/02/2011. Revela-se, assim, evidente o interesse de agir para a deflagração da ação
penal. 5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

106. Processo: JF/CE-0001117-38.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5522/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato em desfavor do
INSS. Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário no período de 02/2004 a
12/2004,  após  o  óbito  do  titular,  ocorrido  em  19/02/2004.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oitiva dos filhos do titular do benefício, que negaram o
recebimento indevido. Falecimento da companheira do segurado em 16/12/2003, única pessoa
que poderia esclarecer os fatos. Ausência de elementos mínimos que possibilitem a identificação
da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências, considerando,
em  especial,  o  tempo  decorrido  de  mais  de  11  (onze)  anos  do  último  saque  efetuado.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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: JF/CE-0006310-68.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 5189/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
(CP, ART. 168-A) E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A).
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA
LC Nº 75/93. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO NÃO CONHECIDA POR ESTA 2ª CÂMARA DE
COORDENAÇÃO  E  REVISÃO ANTE O FUNDAMENTO NO ENUNCIADO  Nº  36.  REMESSA
DIRETA.  POSSIBILIDADE.  CF,  ART.  129,  I;  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV;  CPP,  ART.  28.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. REITERAÇÃO DOS
EXATOS  TERMOS DO  DESPACHO PROFERIDO  PELO RELATOR.  1.  Trata-se  de  Inquérito
Policial instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possíveis crimes
de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e de sonegação previdenciária (CP, art.
337-A), por parte dos representantes legais de fundação. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito, tendo em vista a informação de que a Portaria nº 866, de
11/09/2014, da Secretaria de Atenção à Saúde/MS, do Ministério da Saúde, deferiu o pedido de
adesão  da  Casa  da  Esperança  ao  Programa  de  Fortalecimento  de  Entidades  Privadas
Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos - PROSUS, cujo objetivo é a concessão de
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moratória de 15 anos das dívidas de tais entidades com a Receita Federal, para que, ao final, seja
deferido o perdão da dívida, se realizados os pagamentos em dia. 3. Por despacho, o Relator,
considerando afigurar desnecessária a remessa dos autos a esta 2ª CCR para homologação do
arquivamento quando a fundamentação encontre amparo em Enunciado deste Colegiado, como é
o caso dos autos, não conheceu da remessa, com base no Enunciado nº 19. 4. Devolvidos os
autos à origem, um novo Procurador da República oficiante houve por bem reiterar o requerimento
do arquivamento do presente inquérito policial, visto que a promoção não havia sido conhecida, e
remeteu ao Juízo Federal, sem prejuízo de novas diligências, na forma do art. 18 do CPP. Ocorre,
entretanto, que o Juiz da 11ª Vara Federal do Ceará reapreciou o pedido de arquivamento para
indeferi-lo, remetendo os autos novamente a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 5. A
presente remessa não merece ser conhecida. Há que se ressaltar, desde logo, a possibilidade
jurídica inconteste de a promoção de arquivamento de inquérito policial pelo órgão ministerial ser
submetida diretamente à 2ª CCR para homologação. 6. A interpretação do art. 28 do CPP não
pode ser meramente literal. Deve-se proceder a uma interpretação sistemática que leve em conta
não apenas o previsto no referido dispositivo legal, também o quanto previsto no art. 129, inc. I, da
Constituição  Federal  e  no  art.  62,  inc.  IV,  da  inovadora  LC  nº  75/93.  7.  Afigura-se,  pois,
juridicamente plausível e, mesmo, inarredável, o conhecimento por esta Câmara de Coordenação
e Revisão Criminal,  para fins de homologação, de promoção de arquivamento formulada nos
autos  de  inquérito  policial.  8.  Na  situação  em  análise,  o  arquivamento  promovido  não  foi
conhecido  porque  este,  quando  fundado  em Enunciado  desta  2ª  CCR,  como  é  o  caso  dos
presentes autos (aplicação do Enunciado nº 19), não necessita de homologação pelo Colegiado,
conforme dispõe a literalidade do Enunciado nº 36. 9. Não conhecimento da presente remessa,
reiterando os exatos termos do despacho proferido pelo Relator em 21/01/2016.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento 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: JF/ES-0000240-63.2013.4.02.5004-
INQ

Voto: 4912/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  CONTRA A ORDEM  TRIBUTÁRIA (ART.  1º,  I  e  II,  DA LEI
8.137/90). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS.
DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC 75/93,  ART.  62,  IV).
APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  N°  19  DA 2ª  CCR.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.
Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime contra a ordem tributária previsto no
art.  1º,  I  e II,  da Lei 8.137/90.  2.  Informação da Procuradoria da Fazenda Nacional de que o
contribuinte  aderiu  ao  parcelamento  da  Lei  nº  12.996/2014,  encontrando-se  suspensa  a
exigibilidade dos créditos, nos termos do art. 127 da Lei nº 12.249/2010, com redação alterada
pelo art.  40 da Lei  nº  13.043/2014.  3.  Diante do parcelamento do débito,  o MPF requereu o
arquivamento  do  feito.  4.  A Juíza  Federal  indeferiu  o  arquivamento,  frisando  que,  apesar  do
entendimento  da  2ª  CCR,  entende  que  o  inquérito  deve  permanecer  suspenso  enquanto  se
verifica o parcelamento do débito. 5. A Lei nº 12.382/11 acrescentou o § 1º ao art. 83 da Lei n°
9.430/1996, que estabelece: 'Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a
representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a
exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.' 6. Cumpre observar que o arquivamento,
nessa hipótese, não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18), que, no caso, é a notícia da eventual exclusão da pessoa
física ou jurídica do parcelamento. 7. O Enunciado nº 19 desta 2ª Câmara foi reformado na 89ª
Sessão de Coordenação, de 10/11/2014, passando a vigorar com a seguinte redação: 'Suspensa
a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força do parcelamento do débito,  os autos de
investigação  correspondente  poderão  ser  arquivados  na  origem,  sendo  desarquivados  na
hipótese do §1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado pela Lei nº 12.382/11'. 8. 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
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Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

109. Processo: JF-FRA-0001822-71.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 4940/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

110. Processo: JF-JAU-0001618-15.2015.4.03.6117-
INQ

Voto: 4987/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

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

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 27
(vinte  e  sete)  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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111. Processo: JF/JZO/BA-0005621-
69.2012.4.01.3305-INQ

Voto: 5545/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
JUAZEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado a partir  de expediente da ANATEL para apurar possível  atividade
clandestina de telecomunicação no município de Uauá/BA. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação de que, por ocasião da diligência realizada
pela  ANATEL,  não  foi  possível  a  apreensão  do  equipamento  pela  circunstância  de  imóvel
encontrar-se fechado, bem como não se procedeu à busca e apreensão pela autoridade policial
em tempo hábil  para aferir-se a potência dos equipamentos que estariam sendo utilizados na
época. Materialidade delitiva não evidenciada. Pesquisa de ações penais em curso deflagradas
contra o investigado pela prática do mesmo crime com a finalidade de eventual aproveitamento de
prova emprestada. Agente que, entre 2010 e 2013, dois anos antes e um ano depois do fato aqui
apurado, fazia uso de equipamentos de fabricação artesanal com potencial abaixo de 25 W, o que
permitiria a aplicação do princípio da insignificância. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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: JF/PR/CUR-5020690-
40.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 5479/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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  pela  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância  da  Juíza  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.

113. Processo: JF/PR/TOL-5001282-
83.2013.4.04.7016-IP - Eletrônico 

Voto: 5481/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ART.  28 DO CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93.  ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.  MPF:  ARQUIVAMENTO  BASEADO  NA  AUSÊNCIA  DE  DOLO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO POR FUNDAMENTO
DIVERSO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  estelionato
previdenciário (art. 171, §3º, CP), em razão de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito do titular. O último saque indevido se seu em 31/07/2010. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu o arquivamento  do feito  em razão  da ausência  de  dolo.  3.  O Magistrado
discordou  do  arquivamento,  por  considerar  presentes  elementos  suficientes  que  indicam  a
existência  de  dolo  no  agir  da  investigada,  visto  que  foram mais  de  17  (dezessete)  anos  de
recebimento indevido. 4. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal é contado a
partir  da data em que cessou a permanência,  ou seja,  quando foi recebido pela última vez o
benefício, no caso, 31/07/2010. Tendo em vista que a pena máxima cominada abstratamente ao
crime  de  estelionato  qualificado  é  de  6  (seis)  anos  e  8  (oito)  meses  de  reclusão,  o  prazo
prescricional seria de 12 (doze) anos (CP, art. 109, inc. III). Porém, a autuada é maior de 70 anos,
caindo pela metade o prazo prescricional (CP, art. 115), que foi atingido em 31/07/2016. 5. Não
obstante  a  aplicabilidade  do  Enunciado  nº  28  da  2ª  CCR  e  da  Súmula  438  do  STJ,  ('É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal'), a prescrição pela
pena em abstrato do crime já ocorreu, na forma do artigo 109, V, do CP, visto que decorridos 12
anos da data do último pagamento indevido em 31/07/2010. 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.

114. Processo: JF-RJ-0039613-38.2012.4.02.5101-
INQ

Voto: 5547/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo contra funcionários dos
Correios que se encontravam em serviço de entregas postais.  CP, art.  157, § 2º. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Carteiros abordados por homens armados que, após
subtraírem as encomendas postais, liberaram as vítimas. Empregados ouvidos no inquérito, não
logrando, entretanto, reconhecer por fotos os agentes. Ausência de vestígios que possam auxiliar
na descoberta da autoria do ilícito. Inexistência de diligências capazes 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.

115. Processo: JFRS/PFU-5007032-
93.2013.4.04.7104-INQ - Eletrônico 

Voto: 5065/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
PRODUTO  DESTINADO  A  FINS  TERAPÊUTICOS  OU  MEDICINAIS  (CP,  art.  273,  §1º-B).
CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.
28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA.  INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI  Nº  9.532/97.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
possíveis crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais (CP, art. 273, §1º-B) e de contrabando (CP, art. 334-A), em decorrência
da apreensão de medicamentos de origem estrangeira desacompanhados de documentação de
regular  internalização  no  país  e  de  290  maços  de  cigarro  de  procedência  estrangeira.  2.  O
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Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da
insignificância, por entender ser pequena a quantidade de cigarros apreendidos, bem como pelos
medicamentos  serem  para  uso  próprio,  conforme  alegado  pelo  investigado.  Discordância  do
Magistrado. Remessa dos autos a esta 2ª CCR/MPF. 3. Foram apreendidos 63 (sessenta e três)
comprimidos  utilizados  para  tratamento  de  disfunção  erétil  e  20  (vinte)  comprimidos  para
tratamento de reumatismo, estes últimos de origem estrangeira (Paraguai). 4. Assim, seja pela
existência  de  indícios  de transnacionalidade  quanto  à  origem dos remédios  ou  em razão  da
conexão  probatório  com  o  crime  de  contrabando  de  cigarros,  a  competência  para  o
processamento e julgamento do crime do art.  273,  § 1º-B,  I,  do CP é da Justiça Federal.  5.
Ademais, a quantidade apreendida e o local da apreensão (banca de camelô) não embasam a
alegação de uso próprio, restando evidente a materialidade e autoria do delito em comento. 6. Na
108ª  Sessão  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. 7. No caso em tela, foram apreendidos 290 (duzentos e
noventa) maços de cigarros de origem estrangeira, supostamente importados com fins comerciais,
sem o cumprimento das exigências legais, pelo que deve ser dado prosseguimento à persecução
quanto ao crime de contrabando. 8. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para 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.

116. Processo: JFRS/POA-5017846-
74.2016.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 4969/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  EFEITO  NOCIVO  À  SAÚDE  HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar possível  crime de contrabando,
previsto no art. 334-A do Código Penal, em decorrência da apreensão de 550 maços de cigarro de
procedência estrangeira. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito com suporte no princípio da insignificância. Discordância da Magistrada. Remessa dos autos
a  esta  2ª  CCR/MPF.  3.  Na  108ª  Sessão  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 em tela, foram
apreendidos  550  (quinhentos  e  cinquenta)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,
supostamente importados com fins comerciais, sem o cumprimento das exigências legais, pelo
que deve ser dado prosseguimento à persecução quanto ao crime de contrabando. 5. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para 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.

117. Processo: JF/SC-5024336-40.2015.4.04.7200-
PIMP - Eletrônico 

Voto: 4377/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO DA
CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de
mercadorias  estrangeiras,  com  estimativa  de  tributos  não  recolhidos,  pela  investigada,  no
montante de R$ 40,77 (quarenta reais e setenta e sete centavos). 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. Discordância
da  magistrada.  3.  Notícia  de  reiteração  da  prática  delitiva.  Circunstância  que  não  se  revela
penalmente irrelevante. 4. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal.

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

118. Processo: JF-SOR-0006868-50.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 4965/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO DA
CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de
mercadorias  estrangeiras,  com  estimativa  de  tributos  não  recolhidos,  pela  investigada,  no
montante de R$ 5.715,25 (cinco mil, setecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos). 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento no princípio da
insignificância.  Discordância  da  magistrada.  3.  Notícia  de  reiteração  da  prática  delitiva.
Circunstância que não se revela penalmente irrelevante. 4. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª
CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

119. Processo: JF/SP-0002106-35.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 5084/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. 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 54 (cinquenta e quatro) 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 Dra. Luiza Cristina
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Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

120. Processo: JF/SP-0002614-78.2016.4.03.6181-
PIMP

Voto: 5078/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO PATROCÍNIO INFIEL OU SIMULTÂNEO (CP,
ART.  355,  CAPUT  E  PARÁGRAFO  ÚNICO).  MPF:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  JUÍZO  FEDERAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  INFORMAÇÃO  PRESTADA PELO  INVESTIGADO  DE  QUE
SEU ADVOGADO NA CAUSA TRABALHISTA FOI CONTRATADO PELA RECLAMADA. INDÍCIOS
DE LIDE SIMULADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório
instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  de  patrocínio  infiel  ou  de  patrocínio  simultâneo,
tipificados  no  art.  355  e  no  art.  355,  parágrafo  único,  do  Código  Penal.  O  reclamante,  em
depoimento prestado em ação trabalhista, informou que seu advogado teria sido contratado pela
reclamada, visto que não tinha interesse em mover processo, sendo a reclamada que decidiu pela
propositura  da ação  por  razões que  desconhece.  2.  A il.  Procuradora  da República  oficiante
promoveu o arquivamento dos autos por entender ser atípica a conduta, já que não há notícia de
violência ou fraude durante o processo, bem como o empregado tinha perfeita ciência de todos os
fatos e a eles anuiu, porque a homologação do acordo trabalhista também lhe interessava. 3. A
MMª. Juíza da 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP discordou da promoção ministerial por
entender prematuro o arquivamento do feito, uma vez que há indícios de que o advogado que se
apresentou como sendo do reclamante estava interessado em garantir, na verdade, os interesses
da reclamada, podendo tal  fato configurar o crime de patrocínio infiel.  4.  No atual  estágio da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos de
autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas 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.  Há nos autos apenas um curto  relato  do
ocorrido em cópia da ata de audiência trabalhista, não sendo acostado sequer a cópia do acordo
celebrado  entre  as  partes,  de  modo a  dar  conhecimento  do  seu  teor  e  amplitude,  a  fim  de
possibilitar a verificação de eventual lesão ou vantagem indevida derivada de conluio. 6. Assim,
necessário o aprofundamento das investigações no sentido de se apurar se o causídico que atuou
como patrono do reclamante estava, de fato, buscando atender aos interesses da reclamada. 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.

121. Processo: JF/SP-0015170-49.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 4936/2016 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
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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.

122. Processo: JF/URA-0005420-36.2015.4.01.3802-
NOTCRI

Voto: 5037/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). FUNCIONÁRIO DA
CEF  QUE  NÃO  CUMPRIU  DETERMINAÇÃO  JUDICIAL.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  A
DETERMINAÇÃO  FOI  CUMPRIDA,  EMBORA  A  DESTEMPO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP,  ART.  28 C/C ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93.  AUSÊNCIA DE INTENÇÃO
DELIBERADA  DE  DESCUMPRIR  ORDEM  JUDICIAL.  AUSÊNCIA  DE  DOLO.  CRIME  NÃO
CONFIGURADO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar
possível crime de desobediência (CP, art. 330) praticado por gerente da Caixa Econômica Federal
que teria deixado de efetuar transferência de numerário determinado pelo Juízo da 1ª Vara do
Trabalho de Uberaba. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, tendo
em  vista  que  os  dois  ofícios  encaminhados  à  CEF  não  possuíam  destinatário,  tampouco
comprovação de efetivo recebimento. Ademais, há informação prestada pelo juízo trabalhista de
que a determinação foi cumprida. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Uberaba/MG discordou da
promoção de arquivamento, por entender que a não deflagração da persecução penal, em termos
práticos,  significa  verdadeiro estímulo ao descumprimento de ordens legítimas emanadas dos
poderes públicos.  4.  Da análise dos autos,  verifica-se que,  embora a destempo,  a ordem foi
cumprida  pela  empresa  pública  federal.  Assim,  não  se  vislumbra  intenção  deliberada  de não
cumprir a ordem legal, configurando ausência de dolo e falta de justa causa para prosseguir na
persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  CCR (procedimento  nº  1.23.000.000147/2015-34,  635ª
Sessão, do dia 15/02/2016, unânime; Procedimento nº 1.29.020.000039/2015-18, Sessão nº 639,
do dia 31/03/2016, unânime). 5. 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.

123. Processo: PRM-JND-3403.2013.000750-7-INQ Voto: 5469/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  ocorrência  de  roubo  de  encomendas  dos
Correios  (CP,  art.  157,  §2º,  I  e  II).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências realizadas não apresentaram indícios suficientes para individualizar os criminosos. A
vítima afirmou que não tinha condições de reconhecer os assaltantes. 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.
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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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

124. Processo: PRM-JND-3422.2014.000030-9-INQ Voto: 5170/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 2º, II). Representantes
legais de empresa privada teriam deixado de recolher imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos do trabalho assalariado.  Foram apresentadas Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF's) dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, mas as DCTF's e os respectivos
recolhimentos dos DARF's foram em valor menor do que o declarado. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Diligência. Oficiada, a Receita Federal informou que, no período abrangido
pela  fiscalização  que  deu  origem  ao  crédito  tributário  formalizado,  sendo  a  pessoa  jurídica
investigada  optante  pelo  regime  de  tributação  Simples  Nacional,  estava  desobrigada  de
apresentar DCTF, de acordo com a Instrução Normativa nº 1110, de 24/11/2010. A contribuição
sobre rendimento do trabalho assalariado não precisava ser informada em DCTF à época, já que
a empresa era optante do Simples Nacional. Assim, a diferença a menor apurada entre os valores
declarados nas DIRF's e os pagos por meio de DARF's ocorreu justamente porque não havia essa
obrigação  de  informar  os  valores  por  meio  de  DCTF.  Os  fatos  narrados  denotam  mera
inadimplência,  não  implicando  sonegação  fiscal,  pois  não  foi  prestada  informação  falsa,  mas
apenas houve ausência de pagamento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

125. Processo: TRF/2ª  REG-2016.00.00.100507-7-
Pet-149

Voto: 5560/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 2ª REGIÃO RIO DE 
JANEIRO *

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

Ementa: Petição instaurada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região a partir da remessa de
Termo Circunstanciado lavrado perante a 19ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, relativo
a supostos crimes cometidos por um Juiz do Trabalho e sua esposa, após reunião de condomínio
do edifício em que residem, localizado naquela cidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Desmembramento do feito quanto à esposa do magistrado, com envio de cópia dos
autos  ao  8º  Juizado  Especial  Criminal  do  Rio  de  Janeiro.  Alegada  tentativa  de  violação  de
domicílio por parte do Juiz do Trabalho. Intuito de ingressar na residência da comunicante não
evidenciado  pelas  circunstâncias  fáticas.  Mero  propósito  de  tirar  satisfações  acerca  de
desentendimentos havidos em reunião de condomínio. Exasperação de ânimos tendo como pano
de fundo desavenças ocorridas entre condôminos. Ausência de indicativos de cometimento de
ação 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.

126. Processo: JF-LNS-0007354-46.2012.4.03.6108-
APN

Voto: 5177/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 42ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - LINS/SP

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 273, §
1º,  §1º-A,  1º-B,  INC.  I  E  V,  C/C  ART.  29,  AMBOS  DO  CP.  MANIFESTAÇÃO  ACERCA DE
POSSÍVEL  OFERTA  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO,  À  VISTA  DA
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DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 334 DO CP. APLICAÇÃO,
POR ANALOGIA, DO ART. 28 DO CPP. HIPÓTESE DE CONHECIMENTO DA REMESSA. PROVA
SUFICIENTE  DO  CRIME  DESCRITO  NA  DENÚNCIA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
EVIDENCIADAS. INSISTÊNCIA NA RECUSA DA OFERTA DA PROPOSTA DO BENEFÍCIO DO
SURSIS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS SEUS ULTERIORES TERMOS. 1. Trata-se de
Ação Penal instaurada em face de três indiciados pela suposta prática do crime tipificado no art.
273, §1º, §1º-A, § 1º-B, inc. I e V, do Código Penal, na forma do art. 29, caput, do mesmo diploma
legal. 2. Segundo consta da peça acusatória, os denunciados, em 11/09/2012 deslocaram-se até a
Ciudad de Leste/PY e lá adquiriram farta quantidade de medicamentos de origem estrangeira.
Diante disso, estão sendo processados como incursos nas sanções do art. 273, §1º, §1º-A, §1º-B,
incisos I e V, c/c art. 29, ambos do CP, visto que, no dia 13/09/2012, por volta das 00h30, na
Rodovia SP 333,  Km 273+200m, próximo à cidade de Guarantã/SP,  foram surpreendidos por
Policiais  Militares  Rodoviários  importando,  dolosamente,  após  terem  adquirido,  produtos
destinados a fins terapêuticos ou medicinais (medicamentos) falsificados, bem como sem registro
no órgão de vigilância sanitária competente e alguns de procedência ignorada. 3. O Juízo da 1ª
Vara Federal de Lins/SP, promovendo a desclassificação do fato para o delito descrito no art. 334
do Código Penal, c/c o art. 383, § 1º, do Código de Processo Penal, determinou que o Ministério
Público  Federal  se  manifestasse  sobre  a  possibilidade  de  oferecer  proposta  de  suspensão
condicional do processo aos corréus, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95. 4. Ao reapreciar os
autos,  o  Procurador  da  República  oficiante  houve  por  bem,  considerando  todas  as  provas
produzidas nas fases de instrução e de investigação policial, manter o pedido de condenação com
base no art. 273, §1º, §1º-A, §1º-B, incisos I e V, do Código Penal, deixando, consequentemente,
de  oferecer  o  benefício  da  suspensão  condicional  do  processo.  5.  Oferecida  a  denúncia  e
havendo  discordância  do  Juízo  quanto  à  propositura  ou  não  da  suspensão  condicional  do
processo deve ser resolvida por meio da aplicação analógica do art. 28 do CPP, nos termos da
Súmula 696 do STF. 6. Observa-se, no presente caso, haver provas suficientes da prática do
delito tipificado no art.  273,  §1º, §1º-A, §1º-B, incisos I  e V,  do Código Penal,  na modalidade
dolosa. A autoria e a materialidade do delito restaram plenamente comprovadas. 7. Os corréus,
antes de serem surpreendidos por  Policiais  Militares Rodoviários,  haviam se deslocado até o
Paraguai e lá adquiriram significativa quantidade de medicamentos de origem estrangeira (285
comprimidos, 60 cápsulas e 82 ampolas), cuja entrada no Brasil  está sujeita aos controles da
ANVISA, vindo, num segundo momento, a introduzi-los em território nacional (importá-los), sem
observância  dos  requisitos  legais  pertinentes.  8.  A perícia  realizada  atestou  que  os  produtos
apreendidos são medicamentos anabolizantes de uso humano, passíveis de causar dependência
ao  usuário,  e  que,  por  não  possuírem registro  válido  junto  à  ANVISA,  são  proibidos  de  ser
comercializados ou distribuídos ao uso no Brasil, não podendo, assim, sequer ser introduzidos no
Brasil.  9. Desse modo, a conduta criminosa descrita na inicial  acusatória enquadra-se no tipo
penal  doart.  273,  §1º,  §1º-A,  §1º-B,  incisos  I  e  V  ,  do  Código  Penal,  não  sendo  cabível  a
desclassificação para o delito previsto no art. 334 do mesmo diploma. 10. Insistência na recusa da
oferta de suspensão condicional do processo, dando-se regular prosseguimento ao feito com a
prolação da sentença.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

127. Processo: 1.25.000.000338/2012-89 Voto: 5138/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES
ENTRE MEMBROS DO MPF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. ATRIBUIÇÃO
DO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal.
Remessa à 2ª CCR/MPF nos termos do artigo 62, VII, da LC nº 75/93. 2. A livre distribuição de
procedimentos relativos a Órgão do Ministério Público Federal  deve respeitar as hipóteses de
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prevenção, consoante dispõe o artigo 1º, inciso IV, da Resolução CSMPF nº 104, de 6 de abril de
2010. 3. Em que pese ao 2º Ofício Criminal da PRM-Curitiba/PR tenha sido distribuído o E-proc nº
5003679-37.2011.4.04.7000, este procedimento foi  arquivado em 07/04/2011, o que não torna
prevento aquele 2º Ofício para todos os procedimentos que envolvam a empresa investigada. 4. O
arquivamento realizado não previne, necessariamente, o Ofício do qual emanou a promoção. Tal
situação  ocorreria  em  caso  de  conexão,  por  exemplo,  o  que  não  é  o  caso  dos  autos,
principalmente considerando o fundamento da decisão de arquivamento, qual seja, ausência de
constituição definitiva do crédito tributário à época da investigação. 5. Fixação da atribuição do 7º
Ofício da PRM-Curitiba/PR 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.

128. Processo: 1.33.000.002182/2015-41 Voto: 5162/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  MANIFESTAÇÃO  RECEBIDA  COMO  CONFLITO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MPF.  DIVERGÊNCIA QUANTO  À  TIPIFICAÇÃO  DA
CONDUTA ANALISADA. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Manifestação recebida como conflito
negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. 2. Investigado faltou com a
verdade  em declaração  firmada  em procedimento  administrativo  de  registro  de  arma  junto  à
DELEAQ/SR/SPF/SC.  3.  O Procurador da República oficiante  no 3º  Ofício  Criminal  da PRM-
Florianópolis/SC entendeu que a conduta praticada se amoldaria ao delito do art. 345 do Código
Penal, declinando de sua atribuição em favor dos ofícios criminais que atuam perante o Juizado
Especial  Federal.  4.  O  Procurador  da  República  oficiante  no  1º  Ofício  Criminal  da  PRM-
Florianópolis/SC,  por  sua  vez,  entendeu  que  a  conduta  noticiada  se  ajustaria  ao  crime  de
falsidade  ideológica,  previsto  no  art.  299  do  Código  Penal.  5.  O fato  narrado  diz  respeito  a
declaração falsa prestada perante a Polícia Federal em procedimento de controle administrativo
de armas de fogo, onde o investigado teria informado falsamente que não havia figurado como
indiciado ou réu em ação penal, quando em verdade sim. 6. A conduta narrada amolda-se ao
crime do art. 299 do CP. 7. Fixação da atribuição do 3º Ofício Criminal da PRM-Florianópolis/SC.

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.

129. Processo: 1.13.000.000418/2016-89 Voto: 5635/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS POR
LEI TRABALHISTA (CP, ART. 203). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32  2ª CCR) A
COMPETÊNCIA  É  FEDERAL.  O  ARTIGO  109-VI,  PRIMEIRA  PARTE,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL NÃO PREVÊ RESSALVAS.  COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS
QUE  ENVOLVAM  DELITOS  CONTRA  A  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de frustração
de direito trabalhista (CP, art. 203), tendo em vista a notícia de que os representantes legais de
três empresas privadas não teriam informado ao Ministério do Trabalho a extinção do contrato
laboral de um empregado, fato que o impediu de receber auxílio-doença. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  entendendo  que  cabe  ao  Ministério
Público Estadual a persecução penal para apurar as supostas irregularidades. 3. A competência
para julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal.  Não cabe
distinguir  onde  a  primeira  parte  do  inciso  VI  do  artigo  109  da  atual  Constituição  não  o  faz.
Precedente STF: RHC 90532. 4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

130. Processo: 1.20.000.001378/2015-77 Voto-Vista 135/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA – MATO GROSSO

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o Colegiado, por unanimidade, deliberou pela retirada de pauta
do feito e conversão em diligência,  a ser  realizada  pela  Secretaria de Cooperação Jurídica
Internacional  –  SCI/PGR,  para  que  sejam adotadas  providências  junto  ao  Ministério  Público
Boliviano no sentido de verificar se há apuração do fato noticiado naquele país e se foi nacional
brasileiro o seu autor.

131. Processo: 1.30.001.002008/2016-81 Voto: 5638/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS POR
LEI TRABALHISTA (CP, ART. 203). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32  2ª CCR) A
COMPETÊNCIA  É  FEDERAL.  O  ARTIGO  109-VI,  PRIMEIRA  PARTE,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL NÃO PREVÊ RESSALVAS.  COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS
QUE  ENVOLVAM  DELITOS  CONTRA  A  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de frustração
de direito trabalhista (CP, art. 203), tendo em vista a notícia de que o proprietário de escritório de
advocacia  não  estaria  assinando  as  carteiras  de  trabalho  de  seus  funcionários  nem  teria
formalizado contrato de trabalho com eles. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
declínio de atribuições, entendendo que cabe ao Ministério Público Estadual a persecução penal
para apurar as supostas irregularidades. 3. A competência para julgar todos os crimes contra a
organização do trabalho é da Justiça Federal. Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso
VI  do  artigo  109  da  atual  Constituição  não  o  faz.  Precedente  STF:  RHC  90532.  4.  Não
homologação do declínio  de atribuições e designação de outro  membro do Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

132. Processo: 1.00.000.001374/2016-62 Voto: 5114/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  ART.  241-A  DA  LEI  Nº  8.069/90.  PUBLICAÇÃO  DE  IMAGENS  COM
CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ADOLESCENTE EM SÍTIO ELETRÔNICO. CPP, ART. 28 C/C LC
Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 241-A da Lei
nº  8.069/90,  tendo  em  vista  a  notícia  de  que  foram  encontradas  imagens  com  conteúdo
pornográfico adolescente em sítio eletrônico. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base na ausência de indícios de autoria. 3. O Juiz Federal discordou
do arquivamento, considerando haver indícios do criador do sítio eletrônico, sendo necessária a
realização de diligências. 4. Diante da existência de diligências tendentes à elucidação da autoria,
impõe-se o prosseguimento da persecução penal, mostrando-se prematuro o arquivamento deste
inquérito policial. 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
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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.

133. Processo: 1.14.004.000842/2016-56 Voto: 4892/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  DE  VIOLÊNCIA OU  FRAUDE  EM  ARREMATAÇÃO
JUDICIAL (CP,  ART.  358).  DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM  JUDICIAL POR DEPOSITÁRIO
JUDICIAL.  MPF:ARQUIVAMENTO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
DEPOSITÁRIO  DESCUMPRIU  DEVER  DE  GUARDA DO  BEM  ARREMATADO  EM  HASTA
PÚBLICA.  POSSÍVEL  CONFIGURAÇÃO  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  (CP,
ART.168).  INADEQUAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  fraude  em
arrematação judicial (CP, art. 358). Depositário fiel responsável pela guarda de veículo automotivo
pertencente à empresa privada, o qual foi penhorado nos autos de reclamação trabalhista em abril
de  2013,  teria  disposto  do  bem sem anuência  do  juízo  correspondente.  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento por entender que não restou configurada a prática
do delito do art. 358 do CP, pois o depositário não impediu, perturbou ou fraudou a arrematação
judicial,  tampouco afastou ou procurou afastar concorrente ou licitante,  por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Entendeu, ainda, que a disposição do bem
sem  anuência  do  juízo  correspondente  não  configura  ilícito  penal  pela  total  ausência  de
subsunção da  conduta  a  qualquer  tipo.  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 despeito de a conduta do
investigado,  em  princípio,  não  configurar  o  crime  do  art.  358  do  CP,  mostra-se  possível  o
enquadramento em outro tipo penal, como apropriação indébita (CP, art. 168), tendo em vista ser
incontroverso o descumprimento pelo depositário fiel do munus público de guarda e conservação
do bem penhorado. 5. A caracterização do crime de apropriação indébita, inclusive, tem a pena
aumentada quando o agente recebe a coisa na qualidade de depositário judicial (CP, art.168, §1º,
II).  Precedentes  do  TRF  da  4ª  Região  e  da  2ª  CCR  (Procedimento  MPF  nº  0003094-
06.2015.4.01.3802, Voto nº 3159/2016, unânime, 647ª Sessão, 23/05/2016; Procedimento MPF nº
1.33.000.002414/2015-61, Voto nº 7016/2015, unânime, 631ª Sessão, 26/10/2015). 6. Designação
de outro membro do MPF para dar prosseguimento à persecução pela eventual prática do crime
de apropriação indébita.

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

134. Processo: 1.23.000.000282/2016-61 Voto: 5292/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171, §
3º. MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SAQUES INDEVIDOS DE
PARCELAS  DE  DOIS  BENEFÍCIOS  APÓS  O  ÓBITO  DOS  RESPECTIVOS  TITULARES.
PREJUÍZOS  DE  R$  4.812,17  E  R$  4.484,53.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada  a  partir  de  expediente  do  INSS  objetivando  apurar  possível  crime  de  estelionato
qualificado, descrito no art. 171, § 3º, do CP, em virtude de saques indevidos de dois benefícios
previdenciários  após  o  óbito  dos  respectivos  titulares.  2.  Consta  dos  autos  que  as  retiradas
ocorreram nos períodos de maio/2007 a janeiro/2008 e janeiro/2004 a outubro/2004,  gerando
prejuízos de R$ 4.812,17 e R$ 4.484,53, respectivamente. 3. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento dos autos por entender que a lesão provocada ao bem jurídico tutelado
pela  norma penal  não se mostrou relevante a  ponto de atribuir  tipicidade material  à  conduta
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investigada, aplicando o princípio da insignificância. 4. A respeito da aplicação do princípio da
insignificância  nos  crimes  que  atingem  a  Previdência  Social,  a  Suprema  Corte  vem
reiteradamente  decidindo  que  não  há  que  se  falar  em  reduzido  grau  de  reprovabilidade  da
conduta,  uma  vez  que  o  delito  abala  bem  jurídico  de  caráter  supraindividual,  qual  seja,  o
patrimônio da Previdência Social ou a sua subsistência financeira. 5. Precedentes: HC 121964,
RHC 117095, HC 98.021, HC 91.704, HC 102.550 e HC 107.041. 7. Inaplicabilidade do princípio
da insignificância ao crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. 6. Designação de outro
membro do MPF para prosseguir na persecução.

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 

Homologação do Declínio de atribuição

135. Processo: DPF/JFA-00394/2015-INQ Voto: 5464/2016 Origem: GABPRM1-GHO - 
GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Furto  de bens particulares de funcionário  do Instituto  Estadual  de Florestas
(IEF), cuja sede fica localizada no campus da Universidade Federal de Viçosa/MG (art. 155, CP).
Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). O delito foi direcionado aos bens pertencentes a
um funcionário do Instituto Estadual e não ao patrimônio da Universidade 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.

136. Processo: DPF/JZO/BA-0138/2015-INQ Voto: 4906/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de uso de documento público
falso  (CP,  art.  304)  e  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297),  tendo  em  vista  a
apresentação a agentes da Polícia Federal de CRLV e bilhete de seguro DPVAT materialmente
falsos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Perícia realizada atestou a
falsidade dos documentos. Restou comprovado que o veículo era alugado, tendo sido entregues
os documentos pelo locador, não havendo prova de dolo por parte do condutor do veículo, que
não sabia da adulteração. Ausente o elemento subjetivo de conhecimento a respeito da falsidade,
não subsistindo o crime do art. 304 do CP. Remanesce o delito da falsificação do CRLV e do
bilhete de seguro DPVAT (CP, art. 297), documentos expedidos por órgão estadual. Neste caso,
não há lesão 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

137. Processo: DPF/RDO/PA-00108/2009-INQ Voto: 4938/2016 Origem: GABPRM2-LAS - LUISA 
ASTARITA SANGOI

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito Policial. Suposta falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado
a fins terapêuticos ou medicinais (CP, art. 273). Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR).
Comercialização  de  medicamentos  sem  registro  na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária
ANVISA. O fato de os medicamentos não terem registro na ANVISA não têm o condão, por si só,
de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A
competência da Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse,  de forma direta,  os bens,  serviços ou interesses da União  in casu,  mais
especificamente, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ,  o que não ocorre no caso dos
autos. Ausência de indícios de origem estrangeira do medicamento. Precedente do STJ: CC nº
120.843/SP, Terceira Seção, Ministra Laurita Vaz, DJe: 27/03/2012. 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.

138. Processo: DPF-SE-0512/2014-INQ Voto: 5328/2016 Origem: GABPR11-JRSA - JOSE 
ROMULO SILVA ALMEIDA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de pedofilia (Lei nº 8.069/90, art. 241-A e
art. 241-B), mediante veiculação de vídeo pornográfico envolvendo crianças por meio do aplicativo
WhatsApp. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Para se firmar a
competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, V, da CF, é necessária a existência de
tratado ou convenção internacional, bem como indícios de transnacionalidade da conduta. Não
obstante o Brasil seja signatário da Convenção Internacional sobre Direitos da Criança (Decreto
n° 99.710/90, art. 1º), não há indícios, no caso, de internacionalidade da conduta. Precedente da
2ª CCR/MPF (Procedimento n° 1.28.000.001357/2015-63, Voto n° 5870/2015, 628ª Sessão, de
21/09/2015, unânime). Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

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

139. Processo: DPF/URA-00092/2015-INQ Voto: 5083/2016 Origem: GABPRM2-TMPC - 
THALES MESSIAS PIRES 
CARDOSO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO  (CP,  ART.  171,  §3º).
APRESENTAÇÃO  DE  BILHETE  SUPOSTAMENTE  FALSO  A FIM  DE  RESGATAR  PRÊMIO
LOTÉRICO PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  DELITO  QUE  ATINGE  INTERESSE  INDIVIDUAL.
COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.  HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO 1.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato
majorado (CP, art.  171, §3º),  consistente na apresentação de bilhete de loteria, supostamente
falso, a fim de resgatar prêmio perante a Caixa Econômica Federal. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o declínio de atribuições para o Ministério Público Estadual por entender que o
delito em tese praticado teria ocorrido entre particulares, não havendo prejuízo à CEF. 3. Os autos
cuidam de suposto crime de estelionato, tendo em vista a tentativa de resgate de suposto prêmio
da Mega Sena mediante a apresentação de bilhete inautêntico, o qual foi comprado em um posto
de  gasolina  de  um  vendedor  ambulante.  4.  Inexistência  de  indício  de  dolo  na  conduta  do
comprador do falso bilhete da loteria Mega Sena. 5. Suposta prática de estelionato pelo vendedor
do  bilhete  falso,  afetando  interesse  individual  do  comprador.  6.  Competência  Estadual.
Homologação do declínio.
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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.

140. Processo: SRPF-AP-00340/2015-INQ Voto: 4916/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de uso de documento falso (CP, art.  298). O
investigado teria apresentado diploma universitário de instituição particular falso a fim de participar
de processo seletivo para contratação temporária de serviço perante a Secretaria de Estado de
Educação do Amapá. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual
ilícito penal (uso de documento materialmente falso) cometido perante órgão público estadual, não
havendo, no caso, lesão 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

141. Processo: 1.00.000.010356/2016-71 Voto: 5487/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para apurar possível crime de estupro de vulnerável (CP,
art. 217-A). Representação feita na Sala de Atendimento do Cidadão relatando o suposto fato,
bem como informando que  o órgão  do  Ministério  Público  Estadual  estaria  mantendo postura
omissa em relação ao caso, principalmente pelo fato de ainda não ter ajuizado a respectiva ação
penal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Suposta inação de órgão do
Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte denota feições claramente correicionais a
serem averiguadas na respectiva seara de atuação.  Circunstâncias fáticas que, no caso,  não
evidenciam indícios de transnacionalidade da conduta. 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.

142. Processo: 1.11.001.000026/2016-84 Voto: 5308/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de apropriação indébita (CP, art.
168).  Servidores  municipais  estavam  sendo  descontados  em folha  em razão  de  empréstimo
consignado.  Contudo,  em que  pese  o  desconto  ocorrer  corretamente,  o  prefeito  não  estaria
repassando os valores ao banco credor. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª
CCR). Eventual prejuízo a ser suportado por instituição financeira privada. Inexistência de prejuízo
direto  a  bens,  serviços  ou  interesse  da União  ou  de  seus  entes.  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 Dra. Luiza
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Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

143. Processo: 1.14.000.001262/2016-16 Voto: 4970/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais (CP, art. 273). Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR).
Comercialização  de  medicamentos  sem  registro  na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária
ANVISA. O fato de os medicamentos não terem registro na ANVISA não tem o condão, por si só,
de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A
competência da Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse,  de forma direta,  os bens,  serviços ou interesses da União  in casu,  mais
especificamente, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ,  o que não ocorre no caso dos
autos. Ausência de indícios de origem estrangeira do medicamento. Precedente do STJ: CC nº
120.843/SP, Terceira Seção, Ministra Laurita Vaz, DJe: 27/03/2012. 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.

144. Processo: 1.17.002.000012/2016-37 Voto: 4898/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  notícia  relatando  diversas
irregularidades atinentes à  gestão e ao conteúdo de programação de rádio  comunitária,  bem
como  a  inobservância  de  exigências  técnicas  legais  para  o  seu  funcionamento.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Oficiada, a ANATEL informou que a única
irregularidade  encontrada  foi  a  ausência  de Relatório  de Conformidade,  não sendo verificado
indício  do  crime do  art.  183  da Lei  nº  9.472/97.  Em relação  à  regularidade  do conteúdo de
programação,  o  Ministério  das  Comunicações está  verificando,  visto  que  a  ele  caberá  impôr
eventuais sanções administrativas. Não obstante, as demais informações dos autos configuram
possível conluio das partes em contratos firmados com a Câmara Municipal de Mantenópolis/ES,
mediante celebração fictícia dos contratos. Tratando-se de recursos do orçamento da Câmara
Municipal, não há interesse federal. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da
empresa pública federal. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

145. Processo: 1.19.001.000072/2016-95 Voto: 5098/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  previstos  nos  arts.  241-A  e  241-B  da  Lei  nº  8.069/90.
Informação de vídeos íntimos de crianças e adolescentes estariam sendo vendidos em Porto
Seguro/BA a donos de hotéis italianos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Não há nos autos qualquer notícia acerca de eventual divulgação de pornografia infantil.
Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Ao  que  se  pode  colher  da
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manifestação,  a comercialização dos vídeos teria  se dado materialmente e  não pela  internet.
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.

146. Processo: 1.20.000.000902/2016-73 Voto: 5558/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171).
Relato do representante, que teria respondido a oferta de emprego para atuar como observador
técnico (olheiro de futebol), tendo a empresa contratante começado a exigir o cumprimento de
cotas de desempenho e pagamento de valores, sob pretexto de intermediar o interesse de clube
de futebol nos jogadores recrutados. A vítima realizou diversos pagamentos, mas a agência não
realizou a apresentação dos jogadores nem reembolsou os valores recebidos. 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). 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.

147. Processo: 1.20.000.001728/2015-03 Voto: 4872/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  oferta  de  curso  superior,  em  universidade
particular, sem o devido credenciamento no sistema do Ministério da Educação - MEC. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O fato de as instituições privadas de
ensino  superior  se  sujeitarem  ao  Sistema  Federal  de  Ensino,  sendo  reguladas  pela  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), por si só, não atrai a competência da Justiça
Federal. A conduta em análise afeta o interesse e o serviço do Ministério da Educação, o qual
possui  a  competência  para  autorizar  o  funcionamento  de  instituição  de  ensino,  havendo
legitimidade do Ministério Público Federal para atuar na esfera cível. Todavia, sob a ótica penal, a
conduta em voga não lesiona bens, serviços ou interesse direto da União de modo a caracterizar
a competência do MPF. 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.

148. Processo: 1.22.000.001956/2016-81 Voto: 5632/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação feita por meio da Sala de Atendimento ao
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Cidadão,  na  qual  o  representante  narra  que  estaria  recebendo  propostas  internacionais
indecorosas com oferta de dinheiro, recompensas e solicitação de documentos como passaporte,
identidade e foto, entre outras situações suspeitas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo
direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

149. Processo: 1.22.001.000140/2016-21 Voto: 5655/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão narrando
supostas infrações ocorridas em feira dominical. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33  2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas não apontam qualquer infração penal em prejuízo
direto 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 a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

150. Processo: 1.22.009.000014/2016-04 Voto: 5153/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de pedofilia (Lei nº 8.069/90, art. 241-A),
mediante  veiculação  de  imagens  pornográficas  envolvendo  criança  por  meio  do  aplicativo
WhatsApp, cujo conteúdo foi gravado em DVD e enviado à Sala de Atendimento ao Cidadão por
manifestação anônima. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Para se
firmar  a  competência  da  Justiça  Federal,  nos  termos  do  art.  109,  V,  da  CF,  é  necessária  a
existência de tratado ou convenção internacional, bem como indícios de transnacionalidade da
conduta.  Não obstante  o  Brasil  seja  signatário  da Convenção Internacional  sobre Direitos da
Criança  (Decreto  n°  99.710/90,  art.  1º),  não  há  indícios,  no  caso,  de  internacionalidade  da
conduta.  Precedente  da  2ª  CCR/MPF  (Procedimento  n°  1.28.000.001357/2015-63,  Voto  n°
5870/2015,  628ª  Sessão,  de  21/09/2015,  unânime).  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

151. Processo: 1.23.000.000590/2016-96 Voto: 5105/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato mediante a obtenção fraudulenta de empréstimo
consignado junto à instituição financeira em nome de beneficiário do Instituto Nacional do Seguro
Social  (INSS).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Instituição
financeira privada. Prejuízo suportado unicamente por particular. Instrução Normativa INSS/PRES
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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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

152. Processo: 1.23.000.000694/2016-09 Voto: 5208/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o  noticiante  relata  que  sua  ex-sogra  teria  recebido
indevidamente, desde 2009, os valores de Bolsa Família destinados à sua filha (CP, art. 171).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo em detrimento
do patrimônio e boa-fé de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da
União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução. 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.

153. Processo: 1.23.000.000724/2016-79 Voto: 5661/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, narrando a possível retenção ilegal de cartões do Bolsa Família e de pensões de
idosos por um supermercado no Município de Concórdia do Pará/PA. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Circunstâncias  fáticas  narradas  que  não  apontam
qualquer infração penal em prejuízo direto 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

154. Processo: 1.25.000.001404/2016-61 Voto: 5500/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  ofício  enviado pelo  CREA/PR,  do qual  se extraem os
desdobramentos de consulta formulada pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina a respeito da
autenticidade das informações constantes em acervo técnico apresentado por empresa privada
em disputa de processo licitatório realizado por aquela Corte de Contas. Supostos crimes de uso
de documento falso e falsidade ideológica do Laudo de Atestado de Capacidade Técnica e da
Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (CP,  art.  299).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Os  documentos  supostamente  adulterados  foram  apresentados
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perante o Tribunal de Contas de Santa Catarina no bojo de procedimento licitatório do referido
órgão. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

155. Processo: 1.25.000.001546/2016-29 Voto: 5644/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar supostos crimes de moeda falsa (CP, art. 289, §1º) e de
adulteração  de  sinal  identificador  de  veículo  automotor  (CP,  art.  311).  Condutor  de  veículo
automotor,  cuja  placa  não  conferia  com  o  automóvel,  abasteceu  em  posto  de  gasolina,
apresentando cédula de R$ 100,00 aparentemente falsa para pagamento, evadindo-se do local
em seguida. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). O Boletim de Ocorrência foi
enviado por meio eletrônico, desacompanhado da nota supostamente falsa. A vítima informou que
a cédula foi extraviada. Ausência de materialidade do delito do art. 289, §1º, do CP. Ausência de
justa causa para o prosseguimento do feito.  Homologação do arquivamento,  sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP. Adulteração da placa do veículo (CP, art. 311). 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
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.

156. Processo: 1.26.000.000310/2016-38 Voto: 5132/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira recebido pelo COAF,
comunicando suposto esquema de pirâmide financeira, via internet, sob o disfarce de marketing
multinível.  Possível  crime contra  a economia popular.  Lei  nº  1.521/51,  art.  2º,  IX.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que
se  caracteriza  por  oferecer  a  seus  associados  uma  perspectiva  de  lucros,  remuneração  e
benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores. 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.

157. Processo: 1.26.000.001382/2016-01 Voto: 5634/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  de  aliciamento  e  abuso  sexual  em  face  de  crianças  e
adolescentes por parte de presbítero e tesoureiro de entidade religiosa. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  Ausência,  até o presente momento,  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.

158. Processo: 1.30.017.000308/2016-57 Voto: 4875/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) em razão de descumprimento de
decisão emanada pelo juízo estadual da 1ª Vara de Família de Nova Iguaçu/RJ. O representado
teria sacado o seu FGTS sem que fosse retido o montante de 15% equivalente ao pagamento de
pensão alimentícia, cujo acordo foi homologado pela Justiça Estadual.  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo suportado apenas por particulares.
Inexistência de lesão 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 a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

159. Processo: 1.32.000.000460/2015-63 Voto: 5485/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de ameaça contra os membros
de organização não governamental em razão do trabalho realizado na proteção do meio ambiente
(CP,  art.  147).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  As  possíveis
irregularidades  narradas  ocorreram  no  âmbito  do  Judiciário  Estadual  de  Roraima,  recaindo
também outras imputações a uma Defensora Pública Estadual. Não há identificação precisa de
quem estaria se utilizando de substância tóxica para atingir a integridade física dos membros da
ONG. Ausência de infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União que justifique a competência da Justiça Federal. Inexistência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução. 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.

160. Processo: 1.33.003.000094/2016-66 Voto: 4873/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação expedida pelo juízo da 4ª Vara Federal de
Criciúma/SC  que,  nos  autos  de  execução  hipotecária  do  Sistema  Financeiro  Habitacional,
constatou que o imóvel objeto da garantia, sob o qual pende ação executiva, encontra-se ocupado
por terceiros estranhos à relação contratual pactuada, o que ensejaria, em tese, a configuração do
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crime de  esbulho  possessório  previsto  no  art.  9º  da  Lei  nº  5.74171.  Revisão  de declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). O dano eventualmente produzido não recai sob patrimônio
da União, ainda que o bem imóvel tenha sido adquirido através de financiamento junto ao SFH
(STJ, CC 38848, Relator Min. Gilson Dipp, julgado 11/06/2003). O imóvel não compõe acervo
patrimonial  da  Caixa  Econômica  Federal.  Prejuízo  a  ser  suportado  apenas  por  particulares.
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet 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.

161. Processo: 1.34.001.004400/2016-16 Voto: 5593/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação efetuada ao Ministério Público do Estado de
São Paulo, narrando que uma beneficiária estaria utilizando o dinheiro que recebe do INSS para
pagar garoto de programa e oferecer drogas e roupas de marca a jovens. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Não há qualquer indício de que o benefício recebido seja
irregular. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a
bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

162. Processo: 1.34.006.000344/2016-09 Voto: 5575/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação que narra supostas falhas na condução e na
falta de transparência em relação às investigações do falecimento de um empregado no pátio da
empresa para a qual trabalhava. 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.

163. Processo: 1.34.008.000162/2016-18 Voto: 4972/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada pela genitora perante a Sala de
Atendimento ao Cidadão, comunicando que sua filha criança estaria sofrendo maus tratos físicos
e psicológicos pelo pai, o qual possui a guarda definitiva, bem como pela madrasta. 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.
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

164. Processo: 1.34.010.000266/2016-75 Voto: 5300/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto comércio de equipamento médico-odontológico (raio-X panorâmico) sem
a devida autorização da ANVISA (CP, art. 273, §1º-B, I). Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª
CCR).  O bem comercializado se enquadra como objeto  correlato a medicamentos e insumos
farmacêuticos, nos termos do art. 4º, inciso IV, da Lei nº 5.991/73, o que atrai a regulação e o
poder de polícia relativos à vigilância sanitária, consoante no art. 1º da Lei nº 6.360/76. O fato de o
equipamento não ter registro na ANVISA não tem o condão, por si só, de atrair a competência da
Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A competência da Justiça
Federal para o presente caso somente seria justificável se a conduta delituosa atingisse, de forma
direta,  os bens,  serviços ou interesses da União  in  casu,  mais  especificamente,  da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária , o que não ocorre no caso dos autos. Ausência de indícios de
origem estrangeira do equipamento. 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.

165. Processo: 1.34.011.000098/2016-16 Voto: 5166/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais (CP, art. 273). Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR).
Comercialização  de  medicamentos  sem  registro  na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária
ANVISA. O fato de os medicamentos não terem registro na ANVISA não têm o condão, por si só,
de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A
competência da Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse,  de forma direta,  os bens,  serviços ou interesses da União  in casu,  mais
especificamente, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ,  o que não ocorre no caso dos
autos. Ausência de indícios de origem estrangeira do medicamento. Precedente do STJ: CC nº
120.843/SP, Terceira Seção, Ministra Laurita Vaz, DJe: 27/03/2012. 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.

166. Processo: 1.34.021.000054/2016-69 Voto: 5096/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de documentação oriunda da Agência Nacional do Petróleo -
ANP, comunicando a suposta prática de crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90,
art. 7º, II), em razão da autuação de empresa privada fornecedora de combustível que estaria
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deixando de informar a origem dos combustíveis, não mantinha nas dependências do posto o
registro das análises de qualidade e não possuía medida-padrão de 20 litros. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A atribuição da Agência Nacional do Petróleo como
responsável pela fiscalização não atrai, por si só, a competência federal. Inexistência de lesão
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

167. Processo: 1.36.002.000054/2016-12 Voto: 5211/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-TO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  para  apurar  suposta apropriação  indébita  (CP,  art.  168)  relativa  a
valores não repassados por advogado a seu cliente por conta de ação previdenciária que tramitou
perante o Juizado Especial Federal em Palmas/TO. Revisão de declínio parcial de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR).  Circunstâncias fáticas que não evidenciam ofensa direta a bens,
serviços ou interesse da União ou suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio parcial em favor do Ministério Público Estadual.

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

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

168. Processo: 1.13.000.001464/2013-52 Voto: 5489/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171).
Relato de que mulher teria prometido efetuar depósitos de determinadas quantias em dinheiro na
conta  do  representante  entre  2009  e  2012.  Em  razão  dessas  promessas  não  cumpridas,  o
representante teria contraído diversas dívidas e, por se sentir enganado, noticiou os fatos por e-
mail do MPF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O representante foi
ouvido pela Policial Federal e sua narrativa mostrou-se confusa e sem lastro de confiabilidade da
informação. 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.

169. Processo: 1.27.000.000636/2016-28 Voto: 4870/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  falsidade  material  de  Certificado  de  Registro  de  Licenciamento  de
Veículos  (CRLV)  (CP,  art.  297).  O referido  documento  foi  apreendido  pela  Polícia  Rodoviária
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Federal juntamente com uma cédula de identidade da Polícia Militar do Piauí. Revisão de declínio
(Enunciado 32 da 2ª  CCR).  Não houve  a configuração do delito  de uso de documento falso
perante a PRF, pois o condutor do veículo fugiu do local assim que foi dada a ordem de parar o
veículo  que  dirigia.  Constata  a  falsidade  do  CRLV,  documento  expedido  por  órgão  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

170. Processo: DPF/JFA-00098/2016-INQ Voto: 4917/2016 Origem: GABPRM2-OFM - 
ONOFRE DE FARIA MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1º, na forma do §1º-B, do CP,
tendo em vista a apreensão de encomenda postal internacional cujo conteúdo era de 30 (trinta)
pílulas de medicamento à base da substância misoprostol e 2 (duas) pílulas de medicamento à
base  de sildenafil,  sendo que  todos não possuiriam registro  no órgão de  vigilância  sanitária.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Trata-se de medicamento abortivo, comprado
pela  internet  pela  investigada,  a  qual  afirmou em depoimento que era para uso próprio,  pois
estava grávida e desesperada com a possibilidade de ter um filho. Relatou, ainda, que acabou por
realizar o aborto através da aquisição do remédio Cytotec em drogaria de sua cidade. A conduta
realizada  mostra-se  atípica,  visto  que  não  houve  a  intenção  de  importar  para  difundir  o
medicamento sem registro a outrem, ainda que sem propósito comercial. 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.

171. Processo: DPF/JFA-00300/2014-INQ Voto: 5186/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de falsificação de documento público (CP,
297, §3º, II). Investigada teria apresentado Certidão de Registro de Imóvel adulterada, objetivando
fazer  prova  de  sua  condição  de  trabalhadora  rurícola  para  fim  de  concessão  de  benefício
previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os depoimentos colhidos
nos autos  confirmam que a  alteração  do Registro  de Imóvel,  para  fazer  constar  o  nome da
investigada  como  proprietária  de  imóvel  rural  adquirido  em  1985,  ocorreu  em  razão  da
constatação por ela, apenas quando foi dar entrada no requerimento de aposentadoria rural no
INSS, que o seu nome estava errado no referido registro. Ausência de falsidade ideológica ou
falsificação, visto que o registro foi devidamente retificado, tendo ocorrido equívoco na primitiva
averbação por erro material, conforme informou a própria Serventia Registral. Não configurado
eventual delito de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), uma vez que não houve por parte da
investigada  a  intenção  de  induzir  ou  manter  em  erro  o  juízo,  tendo,  inclusive,  a  ação
previdenciária sido julgada improcedente. Ausência de conduta voluntária e consciente prevista no
tipo penal. Dolo não evidenciado na hipótese. Homologação do arquivamento.

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

172. Processo: DPF-OPE-00026/2014-INQ Voto: 5335/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para localizar indivíduo e apurar sua suposta participação em tráfico
internacional de entorpecentes, em concurso com outros investigados em outro IPL (CP, art. 33,
c/c art. 40 e art. 35, todos da Lei nº 11.343/06). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Apesar das diligências empreendidas, os elementos constantes dos autos não permitem avaliar,
de forma minimamente segura e suficiente, a autoria do delito, visto não haver elementos que
possibilitem a identificação e localização do investigado. Não se vislumbram outras diligências
razoáveis  para  identificar  e  qualificar  o  indivíduo  procurado.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento das investigações. 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.

173. Processo: DPF/ROO-00204/2015-IPL Voto: 4967/2016 Origem: GABPRM1-GRG - 
GUILHERME ROCHA GOPFERT

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de furto qualificado, na modalidade tentada
(CP, art. 155, § 4º, c/c art. 14, II), em detrimento de agência dos correios localizada no município
de Guiratinga/MT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de indícios
mínimos de autoria, em especial, por não não terem sido realizados exames periciais no local e
pela falta de câmeras de filmagem na agência e nos imóveis vizinhos. Inviabilidade de novas
diligências. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

174. Processo: DPF-UDI-00314/2015-INQ Voto: 4984/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado (CP,
art. 171, § 3º) mediante apresentação de documentos falsos. Pessoa não identificada abriu uma
conta poupança na Caixa Econômica Federal  de Araguari/MG, fazendo-se passar por terceira
pessoa. Para tanto, utilizou um documento de identidade ideologicamente falso, tendo efetuado
um saque de R$ 38.288,00, quantia oriunda de crédito de TED transferido do Banco Bradesco,
referente a um empréstimo consignado obtido também de forma fraudulenta na referida instituição
financeira privada em nome da mesma vítima. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Infrutíferas  diligências  realizadas  para  tentar  identificar  a  autoria.  Inexistência  de  elementos
mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a
justificar novas diligências. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

175. Processo: DPF-UDI-00574/2015-INQ Voto: 5217/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
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SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A). Empregado afirma que empresa não estaria repassando ao INSS
os valores descontados a título de contribuição previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. A Autarquia Previdenciária informou que o empregado estava
devidamente  registrado.  Oficiada,  a  Receita  Federal  esclareceu  que  os  valores  referentes  às
contribuições  previdenciárias  da  empresa  foram  declarados  nas  respectivas  guias.  Não  há
informação de existência de débito em aberto. Ausência de elementos concretos que indiquem
prática  delitiva.  Eventual  crime  de  apropriação  indébita  não  evidenciado.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

176. Processo: JF-AP-0008210-62.2015.4.01.3100-
INQ

Voto: 4964/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Recurso. 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 114 (cento e quatorze) maços de cigarros de origem estrangeira,  o que,
excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. Provimento do
recurso para insistir no arquivamento do presente inquérito policial.

Deliberação: Em 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.

177. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000072-4-INQ Voto: 5468/2016 Origem: GABPRM2-ECLM - 
ELEOVAN CESAR LIMA 
MASCARENHAS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  falso  testemunho  nos  autos  de
processo  em  trâmite  perante  a  Vara  do  Trabalho  de  Tanabi/SP  (CP,  art.  342).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas no depoimento da
testemunha que retratou apenas a diferença de percepção sensorial sobre a verdade real dos
fatos, tendo apenas falado aquilo que achava ser verdadeiro. Ausência 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

178. Processo: SRPF-AP-INQ-00449/2013 Voto: 5540/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº
4.947/66, em virtude da notícia de ocupação ilegal de terras localizadas na Gleba do Macacoari,
no município de Macapá/AP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Existência,
na verdade, de conflito possessório entre particulares, bem como de reclamação de domínio entre
o Estado do Amapá e a  União.  Constatação  de que todas  as  partes  envolvidas apresentam
documentos hígidos, em tese, a justificar sua posse em relação às terras ocupadas, tais como
requerimentos de regularização fundiária e certidões de posse fornecidas por órgãos estaduais
(IMAP) e federais (INCRA e Terra Legal). Ausência de dolo em invadir, com intenção de ocupar
terras  públicas.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

179. Processo: 1.00.000.003381/2016-07 Voto: 5556/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de Relatório de Ação Fiscal empreendida pelo Grupo
Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de investigar
possível crime de redução a condição análoga à de escravo, envolvendo fazenda localizada no
município de Paranaíta/MT. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Irregularidades
verificadas durante a ação fiscalizatória  entre as quais a situação de dois trabalhadores que
permaneceram por apenas dois meses sem a assinatura da CTPS  que motivaram a lavratura de
autos de infração. Sanções administrativas que se mostraram suficientes e proporcionais para
repressão da conduta. Valor não recolhido a título de contribuição previdenciária considerado de
pouca  monta.  Conclusão  de  que  o  quadro  encontrado  no local  não  configurava  trabalho  em
condições degradantes,  aptas a ensejar o resgate de empregados na condição análoga à de
escravo.  Inocorrência  de coação ou submissão  a jornada exaustiva.  Carência  de indícios  de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

180. Processo: 1.00.000.003487/2016-01 Voto: 5559/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de Relatório de Ação Fiscal empreendida pelo Grupo
Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de investigar
possível crime de redução a condição análoga à de escravo, envolvendo fazenda localizada no
município de Nova Monte Verde/MT. CP, art. 149. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Propriedade que possui ao todo 6 (seis) empregados, todos maiores de 18 (dezoito) anos,
com suas respectivas CTPS assinadas e anotadas em livro próprio. Informação de que recebem o
salário  em  dia,  sem  atrasos  ou  descontos,  dormindo  em  casas  ou  alojamentos  em  boas
condições. Verificação tão somente de irregularidades de natureza trabalhista que ensejaram a
lavratura de 4 (quatro) autos de infração e não se tipificam como crimes. Ausência de indícios
concretos 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.
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181. Processo: 1.01.004.000113/2015-77 Voto: 5514/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime de desobediência por parte do
Secretário de Saúde do Estado de Rondônia. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Necessidade de individualização do destinatário da decisão judicial, prova de sua
inequívoca  ciência  e  intenção  deliberada  de  não  cumprir  a  ordem  para  que  ocorra  a
responsabilização  penal,  o  que  não  restou  evidenciado  na  hipótese.  Constatação  de  que  o
Secretário de Saúde não foi intimado pessoalmente da sentença que determinou a entrega de
cadeira ortopédica a autor de ação cível,  já falecido. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

182. Processo: 1.10.001.000021/2016-99 Voto: 5509/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC,
comunicando possível ocorrência de ilícito relacionado com dificuldades de acesso ao advogado
enfrentadas pelo autor de ação trabalhista e de levantamento/recebimento de valores referentes
ao  FGTS.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Afirmação  do  próprio
reclamante no sentido de que, no dia 8/12/2015, recebeu o valor de R$ 2.943,61 e realizou, ele
mesmo,  o  pagamento  de  R$  441,47  a  título  de  honorários  advocatícios.  Hipótese  de  prévia
retenção por parte do causídico afastada. Ausência de elementos concretos que indiquem prática
delitiva. Eventual crime de apropriação indébita não evidenciado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

183. Processo: 1.11.000.000510/2016-13 Voto: 4979/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Suposto  crime  de  exploração  clandestina  de  atividade  de  telecomunicações  ou  espectro  de
radiofrequência (Art. 183 da Lei nº 9.472/97). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Relatório elaborado pela ANATEL, noticiando que a rádio comunitária operava no município
de Santana do Ipanema/AL, com transmissores de baixa potência (7 Watts).  Interferência nos
meios de telecomunicações não registrada no caso concreto. Ausência de efetiva lesão ao bem
jurídico  tutelado  pela  norma.  Insignificância  do  potencial  ofensivo  da  conduta  investigada.
Precedentes do STF (HC nº 126.592/BA, 2ª Turma, DJe 29/4/2015; HC nº 122.507/ES, 1ª Turma,
DJe  6/10/2014;  RHC  nº  122.464  AgR/BA,  2ª  Turma,  DJe  8/8/2014)  e  da  2ª  CCR  (IPL  nº
00414/2014,  640ª  Sessão,  de  04/04/2016,  unânime).  Falta  de  justa  causa  para  dar
prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

184. Processo: 1.11.000.000594/2016-95 Voto: 5214/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 9 (nove) dossiês relativos a possíveis crimes de estelionato
contra o INSS. CP, art. 171, § 3º. Recebimento indevido de benefícios previdenciários após o óbito
dos respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) No tocante a 8
(oito) casos,  verifica-se que já transcorreram mais de 12 (doze) anos desde a data do último
saque indevido. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição
da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade do ilícito penal. CP, arts. 107, IV, e 109, III. 2) Em
relação a 1 (um) benefício,  não houve alteração de senha após o óbito do titular,  inexistindo
procurador ou representante legal cadastrado. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de
diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução penal. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

185. Processo: 1.11.000.001475/2015-79 Voto: 5518/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível irregularidade na percepção de benefício relativo
ao Programa Bolsa Família. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Investigada que estaria fora do perfil exigido pelo referido programa. Constatação de que se trata
de pessoa de baixo  poder  aquisitivo,  efetivamente pobre  e  que,  segundo o seu  depoimento,
sempre foi informada que atenderia aos requisitos do programa assistencial. Renda familiar de
apenas R$ 469,64 (julho/2011), sendo que, além da noticiada, residem na mesma casa outras três
pessoas, atendendo ao critério de renda máxima per capita. Realidade fática em momento algum
omitida  pela  investigada.  Dolo  de  obter  vantagem  ilícita  não  evidenciado.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

186. Processo: 1.13.000.000035/2015-20 Voto: 5508/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado pela Coordenação Criminal da PR/AM a partir de relatório
oriundo da Delegacia da Receita Federal versando sobre fiscalizações realizadas em Prefeituras
do Estado e outros órgãos públicos, já encerradas e em andamento. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fatos  objetos  deste  procedimento  em  exame  pelos  Ofícios
integrantes do Núcleo de Combate à Corrupção (áreas cíveis e criminais) da PR/AM, inexistindo
necessidade  de  apuratório  pela  Coordenação  Criminal  daquela  unidade.  Objeto  exaurido.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

187. Processo: 1.14.000.000644/2014-61 Voto: 5100/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária. (CP, art. 168-A) praticada
pelo Prefeito de Santo Amaro/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após
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realização de diligências, a Receita Federal do Brasil informou que de acordo com consulta ao
sistema GFIPWEB,  verificamos que  após as  intimações,  o  município  retificou  as  GFIP'S  das
competências 01/2014 a 02/2015, elevando a base de cálculo da contribuição previdenciária e
retirando  a  compensação no  valor  de  R$ 523.949,55,  representando um acréscimo no  valor
devido à Previdência de R$ 5.523.449,21, nesse período. Apesar das diligências empreendidas
pela Receita Federal e da mencionada retificação das GFIP's pelo município, não restou provada
a ocorrência do fato noticiado. 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.

188. Processo: 1.14.000.001067/2016-96 Voto: 5551/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  de  crime  de
sonegação  previdenciária  atribuída  aos  representantes  legais  de  empresa  de  consultoria
estabelecida em Salvador/BA. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Informação da Receita Federal do Brasil de que não existe procedimento fiscal em andamento ou
RFFP em face da pessoa jurídica investigada ou de seus sócios. Interesse fiscal a ser analisado
pelo  fisco.  Ausência  de constituição definitiva  do crédito.  Natureza material  do delito.  Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

189. Processo: 1.14.000.001267/2016-49 Voto: 5553/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  11ª  Vara  do  Trabalho  de
Salvador/BA, dando conta de possível  prática do crime descrito no art.  356 do Código Penal.
Advogado que teria recebido em carga autos de processo trabalhista em 11/12/2014, deixando de
restituir o feito após o prazo assinalado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Divergências quanto à data efetiva da restituição do processo. Certidão emitida pela Justiça do
Trabalho informando que a devolução dos autos ocorreu em 12/01/2015, com 31 (trinta e um) dias
de atraso e antes do envio  da notícia-crime,  verificada em 20/04/2016.  Prática delituosa não
caracterizada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

190. Processo: 1.14.000.001391/2016-12 Voto: 5552/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado para apurar  a  possível  prática dos crimes de
sonegação previdenciária e de sonegação fiscal atribuída aos representantes legais de empresa
de transportes, construções e serviços sediada no município de Simões Filho/BA. CP, art. 337-A;
Lei nº 8.137/90, art.  1º,  I.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Informação da
Receita  Federal  do  Brasil  de  que  os  créditos  tributários  vinculados  à  RFFP  Nº
10580.722361/2016-56 ainda se  encontram em fase de cobrança administrativa.  Ausência  de
constituição definitiva do crédito. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF.
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Falta de justa causa, até o momento, para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

191. Processo: 1.14.000.002862/2015-11 Voto: 4868/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. Suposta inclusão de
outro dependente para recebimento do benefício de Pensão por Morte, bem como de divergência
no endereço  cadastrado junto  ao INSS.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Oficiada, a Autarquia Previdenciária esclareceu as questões trazidas, informando a regularidade
da relação de dependentes do benefício em questão e do endereço constante no sistema da
Previdência  Social.  Não  há  elementos  que  denotem  irregularidades  na  concessão  ou  no
pagamento do benefício previdenciário. Ausência de indícios de materialidade delitiva. 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.

192. Processo: 1.14.001.000513/2016-35 Voto: 5525/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 13 (treze) dossiês relativos a possíveis crimes de estelionato
contra o INSS. CP, art. 171, § 3º. Recebimento indevido de benefícios previdenciários após o óbito
dos respectivos titulares.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  1)  Carência  de
informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  do
benefício ou sobre renovação de senha após o óbito quanto a 12 (doze) casos. Inexistência de
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e de linha plausível de investigação
a justificar  novas  diligências,  considerando,  em especial,  na maioria  dos benefícios,  o  tempo
decorrido de mais de 10 (dez) anos do último saque. 2) Relativamente a 1 (um) dossiê, verificou-
se a ausência de conduta voluntária e consciente prevista no tipo penal. Valores utilizados para
pagamento  de  dívidas  oriundas  de  despesas  que  teve  a  representante  legal  da  beneficiária
(portadora  de  hidrocefalia)  com medicamentos,  fraldas,  alimentação,  cama,  colchão  d'água  e
funeral. Dolo não evidenciado na hipótese. Homologação do arquivamento.

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

193. Processo: 1.15.000.002089/2015-55 Voto: 5539/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  a  partir  de  manifestação  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão,  noticiando suposta invasão por  hacker  em conta de rede social  do
representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Hipótese em que não há
providência a ser adotada pelo Ministério Público, tendo em vista que a tentativa de invasão, que
acontece diuturnamente com usuários da internet, envolveu apenas um particular. Eventual lesão
a direito individual disponível,  devendo o noticiante recorrer a um advogado ou buscar auxílio
junto à Defensoria Pública Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a
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atribuição do Ministério Público Federal 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.

194. Processo: 1.15.004.000036/2016-41 Voto: 5456/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de afirmação feita pela representada em audiência perante a
24ª Vara Federal da SJCE, no processo que pleiteava a concessão de benefício previdenciário de
auxílio-doença, dando conta de possível prática do crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, §
3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oficiada a Prefeitura de
Tauá/CE  acerca  do  possível  vínculo  empregatício  com  a  representada,  o  ente  municipal
apresentou contrato de prestação de serviço por tempo determinado celebrado entre as partes. A
representada confirmou que havia exercido, temporariamente, serviços ao referido município. O
período da prestação do serviço não foi considerado pelo juízo para reconhecimento do direito ao
benefício previdenciário pleiteado, tendo o magistrado deixado claro que o tempo é anterior à
carência  exigida  para  a  concessão do  benefício,  existindo  outros  elementos  que  formam um
conjunto probatório apto a comprovar a qualidade de segurada especial.  Ausência de conduta
voluntária e consciente prevista no tipo penal. Dolo não evidenciado na hipótese. Homologação do
arquivamento.

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

195. Processo: 1.17.000.000286/2016-46 Voto: 5284/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta irregularidade na importação de 6.000 (seis mil)
veículos  por  grupo  empresarial.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos
narrados  são  extremamente  genéricos  e  não  permitem  o  início  de  investigações.  Não  foi
especificado sequer qual crime teria sido cometido, por quem e em que circunstâncias. Oficiada a
Receita Federal para que esclarecesse se havia algum procedimento fiscal em curso referente ao
desembaraço aduaneiro dos veículos, esta informou inexistir qualquer indício de irregularidade na
operação. Ausência de suporte probatório mínimo. Falta de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

196. Processo: 1.20.000.001526/2015-53 Voto: 5460/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330) no curso de ação previdenciária.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A intimação  mencionou  apenas  como
cominação a aplicação de multa diária, não constando a advertência quanto à eventual prática de
crime. Aplicação de sanção extrapenal suficiente para a prevenção e repressão do ilícito, com
base na subsidiariedade do Direito Penal (Orientação nº 30 da 2ª CCR). Falta de justa causa para
a persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

197. Processo: 1.22.000.002394/2016-93 Voto: 5494/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima para apurar a prática, em tese, de
contrabando, dentre outros crimes federais narrados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). A representação carece de dado ou indício concreto que possibilite a atuação do parquet
federal.  A denúncia  anônima  cinge-se  à  narração  de  uma  série  de  condutas  supostamente
perpetradas por empresa privada, sem, contudo, apresentar comprovação dos fatos alegados.
Ausência de suporte probatório mínimo. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

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

198. Processo: 1.22.024.000057/2015-11 Voto: 5536/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  representação  formulada  por  servidor  da Universidade
Federal de Viçosa no Campus Florestal, na qual alega, em síntese, (I) ser vítima de golpe em sua
administração no cargo de Representante do Diretório Central dos Estudantes  DCE; (II) que os
estudantes do referido Campus seriam vítimas do crime de maus-tratos, devido às más condições
de conservação dos alojamentos; (III) que o representante e sua família seriam vítimas dos crimes
de perigo para a vida ou saúde de outrem (CP, art.  132),  de maus-tratos (CP, art.  136) e de
tentativa de homicídio (CP, art. 121, c/c art. 14, II), uma vez que os filhos do noticiante estariam
sendo  impedidos  de  terem  acesso  à  alimentação  do  refeitório  do  Campus,  não  sendo
contemplados pela bolsa de auxílio-alimentação recebida por ele e sua esposa, na qualidade de
servidores  da referida  instituição;  (IV)  ser  vítima,  ainda,  dos  crimes de  frustração  de  direitos
assegurados por lei trabalhista (CP, art. 203) e de redução a condição análoga à de escravo (CP,
art. 149) pelo não pagamento de salário por vários meses; (V) a prática do crime de inserção de
dados falsos em sistema de informação (CP, art. 313-A), afirmando a falsidade das faltas lançadas
em seu controle de ponto; e (VI) a ocorrência de crime ambiental (Lei nº 9.605/98, arts. 29 e 33),
devido à seca na lagoa da universidade, que ocasionou a morte de diversos seres vivos que dela
dependem, atribuindo a autoria dos delitos a pessoas que compõem o quadro de funcionários do
Campus da UFV. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No tocante aos itens I, II
e III, trata-se de questões específicas, de ordem privada, estranhas à atribuição do MPF, visto que
não se vislumbra ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Quanto
aos delitos previstos nos arts. 121, 136 e 132 do CP, ainda que se verificasse matéria de interesse
federal, infere-se que a conduta dos servidores da UFV não se voltou contra a vida do noticiante
ou de seus familiares e, do mesmo modo, não se constata dolo de expor a vida ou a saúde de
outrem a perigo direto  e  iminente,  cuidando-se de mera  aplicação  das normas da instituição
superior de ensino. Além disso, o impedimento para que os filhos do representante se valham da
bolsa-alimentação não configura privação de alimentação criadora de perigo concreto,  apta  a
configurar  o  crime  de  maus  tratos,  a  par  de  que  os  dependentes  do  representante  não  se
encontram sob  guarda,  vigilância  ou  autoridade  dos  servidores  da  referida  universidade.  Em
relação aos crimes descritos nos arts. 149 e 203 do CP, constatou-se simplesmente que o servidor
não cumpria a jornada de trabalho determinada e se recusava a cumprir as ordens de serviço
recebidas.  Após  a  instrução  do  processo  administrativo  disciplinar,  a  comissão  concluiu  pela
adequação do corte de ponto do servidor no período de 19 de julho a 31 de agosto de 2014,
sendo afastadas as afirmações no sentido de que não lhe era passada qualquer demanda real de
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serviços. Inexistência de razão jurídica para atuação do MPF na esfera de questões individuais.
Atipicidade formal  das  condutas noticiadas.  Possibilidade  de o noticiante  requerer  assistência
jurídica  perante  a  Defensoria  Pública  e  postular  o  que  entender  de  direito  perante  o  juízo
competente. Falta de justa causa para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do
arquivamento. Remessa dos autos à 5ª CCR e, após, à 4ª CCR para exame de matérias de suas
respectivas atribuições (CP, art. 313-A e Lei nº 9.605/98, arts. 29 e 33).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA
DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  e  Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de
Carvalho.

199. Processo: 1.23.000.000131/2016-11 Voto: 5526/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Encaminhamento  de  18  (dezoito)  dossiês  relativos  a  possíveis  crimes  de
estelionato contra o INSS. CP, art. 171, § 3º. Recebimento indevido de benefícios previdenciários
após o óbito dos respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) No
tocante a 14 (catorze) casos, verifica-se a ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita
em  prejuízo  da  autarquia  previdenciária.  Retiradas  que  não  ultrapassaram  3  (três)  parcelas.
Conduta  materialmente  atípica.  Incidência  do  princípio  da  insignificância.  Valores  que  são
utilizados,  em  regra,  para  custear  despesas  com  dívidas,  medicação  e  funeral  do  titular  do
benefício. Observância da Orientação nº 4 da 2ª CCR/MPF. 2) Desmembramento em relação a 4
(quatro) benefícios, em que se constataram indícios de autoria e de materialidade, sendo 3 (três)
deles alusivos à concessão irregular de salário maternidade. Formação de autos próprios a fim de
se dar continuidade à persecução penal. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

200. Processo: 1.23.000.000511/2016-47 Voto: 5517/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar crime de desobediência por suposto descumprimento de
ordem judicial proferida pelo Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Pará, que
determinou ao INSS a implantação de benefício deferido em sede de tutela antecipada em favor
da autora de ação previdenciária. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Ofício  datado  de  03/09/2015,  comprovando  o  efetivo  cumprimento  da  decisão  judicial.
Ativação do benefício. Conduta omissiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

201. Processo: 1.23.000.000969/2016-04 Voto: 5521/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 5 (cinco) dossiês relativos a possíveis crimes de estelionato
contra o INSS. CP, art. 171, § 3º. Recebimento indevido de benefícios previdenciários após o óbito
dos respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Casos em que não
houve alteração de senha ou qualquer forma de atualização de dados após o óbito do titular,
inexistindo procurador ou representante legal cadastrado no sistema da autarquia previdenciária.
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Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual.  Falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

202. Processo: 1.23.000.001082/2016-25 Voto: 5313/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado (CP,
art.  171, § 3º).  Recebimento indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o
óbito do titular, no período de 05/2006 a 10/2007. Último saque indevido realizado em 05/10/2007.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas diligências realizadas pelo INSS.
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da
autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências, considerando, em
especial, o tempo decorrido de mais de 8 (oito) anos do último saque efetuado. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

203. Processo: 1.23.000.001116/2016-81 Voto: 5569/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado (CP,
art.  171, § 3º).  Recebimento indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o
óbito do titular, no período de 09/2006 a 01/2007. Último saque indevido realizado em 06/02/2007.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas diligências realizadas pelo INSS.
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da
autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências, considerando, em
especial, o tempo decorrido de mais de 9 (nove) anos do último saque efetuado. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

204. Processo: 1.23.000.001169/2016-01 Voto: 5523/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 06/2007 A 09/2008. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Hipótese em que a autarquia previdenciária não conseguiu localizar o recebedor do benefício.
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício  ou  sobre  renovação de  senha após  o  óbito.  Embora  tenha  havido
obtenção de empréstimo vinculado ao benefício em março de 2009, a instituição bancária não
dispõe  de  dados  aptos  a  identificar  o  autor.  Carência  de  linha  investigativa  plausível,
considerando, em especial, o tempo decorrido de quase 8 (oito) anos do último saque efetuado.
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

205. Processo: 1.23.000.001186/2016-30 Voto: 5205/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  a suposta prática do crime de estelionato qualificado.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 11/2007 a 10/2008. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício ou sobre renovação de senha após o óbito. Inexistência de elementos
mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a
justificar novas diligências, considerando, em especial, o tempo decorrido de quase 8 (anos) anos
do último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

206. Processo: 1.23.000.001233/2016-45 Voto: 5524/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 8 (oito) dossiês relativos a possíveis crimes de estelionato
contra o INSS. CP, art. 171, § 3º. Recebimento indevido de benefícios previdenciários após o óbito
dos respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de
informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  do
benefício ou sobre renovação de senha após o óbito. Inexistência de elementos mínimos que
possibilitem a identificação da autoria  delitiva  e  de linha plausível  de investigação a justificar
novas diligências, considerando, em especial, o tempo decorrido de mais de 10 (dez) anos do
último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

207. Processo: 1.23.000.001274/2009-11 Voto: 5107/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art.  168-A),  em  razão  de  particulares,  na  qualidade  de  sócios-administradores  de  empresa
privada, não repassarem, no prazo legal, ao INSS, contribuições previdenciárias descontadas de
assegurados empregados e contribuintes individuais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Morte dos responsáveis pela inadimplência do débito. Certidões de óbito juntadas aos
autos. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

208. Processo: 1.23.000.001516/2016-97 Voto: 5085/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  a suposta prática do crime de estelionato qualificado.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 09/2005 a 02/2006. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício ou sobre renovação de senha após o óbito. Inexistência de elementos
mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a
justificar novas diligências, considerando, em especial, o tempo decorrido de quase 10 (dez) anos
do último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

209. Processo: 1.23.000.002126/2015-53 Voto: 5216/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 20 (vinte) dossiês relativos a possíveis crimes de estelionato
contra o INSS. CP, art. 171, § 3º. Recebimento indevido de benefícios previdenciários após o óbito
dos respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) No tocante a 1
(um) caso, verifica-se que já transcorreram mais de 12 (doze) anos desde a data do último saque
indevido. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da
pretensão punitiva. Extinção da punibilidade do ilícito penal. CP, arts. 107, IV, e 109, III. 2) Em
relação  a  19  (dezenove)  benefícios,  não  houve  alteração  de  senha  após  o  óbito  do  titular,
inexistindo  procurador  ou  representante  legal  cadastrado.  Ausência  de  indícios  de  autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

210. Processo: 1.23.000.002487/2015-08 Voto: 5530/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 24 (vinte e quatro) dossiês relativos a possíveis crimes de
estelionato contra o INSS. CP, art. 171, § 3º. Recebimento indevido de benefícios previdenciários
após o óbito dos respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) No
tocante a 2 (dois) casos, verifica-se que já transcorreram mais de 12 (doze) anos desde a data do
último saque indevido. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade do ilícito penal. CP, arts. 107, IV, e 109,
III. 2) Em relação a 15 (quinze) benefícios, não houve alteração de senha após o óbito do titular,
inexistindo  procurador  ou  representante  legal  cadastrado.  Ausência  de  indícios  de  autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. 3) Desmembramento quanto a 7 (sete) benefícios, em que
se constataram indícios de autoria e de materialidade. Formação de autos próprios a fim de se dar
continuidade à persecução penal. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

211. Processo: 1.23.005.000042/2013-73 Voto: 4973/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal  instaurado para apurar suposta fraude perpetrada com a
finalidade de promover uma invasão de imóvel rural para, posteriormente, os invasores serem
assentados no local  pelo  INCRA. Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A
denúncia  formulada  pelos  representantes  é  confusa  e  pouco  articulada,  não  sendo  instruída
sequer com um lastro probatório minimamente aceitável. 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.

212. Processo: 1.24.000.001119/2014-16 Voto: 5511/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira
encaminhado  pelo  COAF,  comunicando  a  ocorrência  de  movimentação  financeira  atípica  em
conta bancária  titularizada por  pessoa física residente no município  de Olivedos/PB.  Possível
crime de lavagem de dinheiro. Lei nº 9.613/98, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Informações enviadas pela Receita Federal do Brasil e pela Polícia Federal de que
não há procedimentos fiscais nem inquéritos policiais instaurados em relação ao ora investigado.
Impossibilidade  de  se  vislumbrar,  até  o  momento,  outros  meios  de  identificar  suposto  ilícito
praticado anteriormente, capaz de estabelecer uma relação com as quantias movimentadas na
conta bancária. Pesquisa realizada pela ASSPA a fim de averiguar eventual vínculo indicativo de
associação criminosa ou de algum outro vínculo com o Poder Público, não tendo sido, porém,
encontrada nenhuma ligação. Ausência de indícios aptos a fundamentar um pedido de quebra de
sigilo bancário por autoridade judiciária. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

213. Processo: 1.25.000.001927/2016-16 Voto: 5544/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestações ofertadas perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, por meio das quais a representante denuncia supostas irregularidades cometidas por
membros integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que,
no curso de processos judiciais e extrajudiciais, teriam invertido a verdade dos fatos, passando a
persegui-la. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Documentos originalmente
remetidos à Força Tarefa da Operação Lava Jato que, diante da ausência de fato criminoso que
guardasse relação com aqueles investigados na Operação, determinou a redistribuição do feito.
Representação  que  se  considerou  teratológica.  Ação  de  Interdição  proposta  pelo  Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro sob o fundamento de que a noticiante é portadora de um
quadro  sugestivo  de  Transtorno  de  Personalidade  Paranóide  (CID  10  F60.0)  com  traços
histriônicos, conforme avaliação pela equipe do GATE do MP, havendo indícios de ser incapaz.
Tese  reforçada  pela  circunstância  de  a  representante  afirmar  que  a  Polícia  Federal  teria
grampeado seus telefones, utilizado drones e capangas a mando do Ministério Público a fim de
capturá-la.  Endereço  atual  e  número  de telefone  não  fornecidos  por  ela,  com receito  de  ser
localizada  e sofrer  represálias.  Alegações que  se  constituem,  na verdade,  em manifestações
externas do seu transtorno de personalidade, já que sugerem uma verdadeira conspiração contra
sua pessoa, que estaria sofrendo perseguições de toda sorte. Apresentação de documentos após
a promoção de arquivamento, que apenas reiteram, de modo fantasioso e incoerente, os mesmos
argumentos alinhavados na manifestação inicial,  juntando,  ainda,  outros diversos documentos
sem relação com os fatos ora noticiados. Ausência de verossimilhança evidenciada. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

214. Processo: 1.25.002.000009/2016-41 Voto: 5528/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual fraude decorrente de declarações contraditórias
prestadas perante a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. Investigado que alegou condição de
miserabilidade e incapacidade total e permanente para o trabalho, obtendo benefício de natureza
previdenciária, enquanto postulava o reconhecimento de vínculo empregatício no mesmo lapso
temporal. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Laudo pericial
realizado por médico ortopedista nomeado pelo juízo federal, confirmando a incapacidade total e
permanente para o trabalho, e verificação das condições socioeconômicas do requerente, motivos
que  levaram  o  INSS  a  propor  acordo,  concedendo  o  benefício  pleiteado.  Inexistência  de
reconhecimento  de  vínculo  trabalhista.  Pedido  de  desistência  formulado  pelo  autor  da  ação
trabalhista. Ausência de indícios mínimos de materialidade da suposta fraude processual. Falta de
justa causa 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

215. Processo: 1.25.003.009007/2015-27 Voto: 5512/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 15, § 1º, alínea b, da Lei nº 7.170/83
e no art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal, em virtude da ocorrência de três apagões,
verificados em apenas 12 dias, que deixaram vários Estados sem energia elétrica. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A partir de inúmeras análises e vistorias técnicas, não se
vislumbrou,  na esfera  criminal,  qualquer  evidência  de  conduta  humana dolosa  no sentido  de
danificar  ou  sabotar  as  instalações  situadas  em  Foz  do  Iguaçu/PR,  relacionadas  com  a
transmissão de energia elétrica produzida pela usina hidrelétrica de ITAIPU. Cadeia de eventos
que se iniciou por um fato aleatório (curto circuito), não tendo sido possível interromper os efeitos
lesivos  decorrentes  do  referido  evento  primário  por  conta  de  deficiências  técnicas  antes  não
detectadas no sistema de proteção sob a responsabilidade da empresa FURNAS. Aplicação de
multa pela ANEEL no valor de R$ 1.443.501,84. Penalidade impugnada judicialmente. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

216. Processo: 1.25.006.000199/2016-67 Voto: 5532/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  a  possível  prática  dos  crimes  de  falsidade  ideológica  e  de  uso  de
documento falso por  parte  de pessoa não identificada que estaria  utilizando indevidamente o
número de CPF pertencente ao noticiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
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Registro de outras manifestações pelo denunciante, nas quais sugere a possibilidade de estar
sendo investigado pela Polícia Civil de Cianorte/PR. Informação do Departamento da Polícia Civil
do  Estado  do  Paraná  (Divisão  Policial  do  Interior)  de  que  não  foi  encontrado  nenhum
procedimento  em nome  do  denunciante  e  de  que  não  faz  buscas  no  sistema  informatizado
utilizando o número de CPF. Ausência de indícios de prática criminosa. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

217. Processo: 1.25.008.000094/2016-98 Voto: 5222/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330)
por  parte  do representante legal  de empresa privada,  tendo em vista  o não cumprimento de
determinação judicial proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que,  embora  a
destempo,  a  ordem  foi  cumprida  pela  empresa.  Caso  em  que  não  se  vislumbra  intenção
deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Falta de
justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR (procedimento  nº
1.23.000.000147/2015-34,  635ª  Sessão,  do  dia  15/02/2016,  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.

218. Processo: 1.25.010.000123/2015-91 Voto: 5542/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades supostamente praticadas por
beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário no município de Enéas Marques/PR.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos apurados no âmbito da Secretaria
da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná. Envio de cópia integral dos autos para
Delegacia de Polícia Federal em Cascavel com vistas à instauração de IPL para apuração dos
crimes de falsidade documental e contra a administração pública. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

219. Processo: 1.26.003.000038/2015-85 Voto: 5041/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes  de  falsidade
ideológica (CP, art. 299) ou falsificação de documento particular (CP, 298). Cidadão que exercia
atividade  de  forma  autônoma  remunerada,  na  qualidade  de  contribuinte  individual,  estaria
recebendo indevidamente benefício assistencial mediante utilização de documentos adulterados.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O representado, que é pessoa de idade
avançada, de baixo grau de instrução e em estado de vulnerabilidade social, afirmou que, de fato,
assinou os documentos e recebeu os valores neles contidos a título de prestação de serviço à
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Prefeitura de Serra Talhada/PE. Informou, ainda, que não sabia ser proibido fazer bicos quando se
recebe  benefício  assistencial.  Ausência  de  falsidade  ideológica  ou  falsificação,  visto  que  os
documentos  apresentados  são  verdadeiros.  Não  configurado  eventual  delito  de  estelionato
majorado (CP, art. 171, §3º), uma vez que a Autarquia Previdenciária informou que os valores
recebidos indevidamente estão sendo descontados do contribuinte,  tendo ocorrido adesão ao
parcelamento do crédito. Ausência de conduta voluntária e consciente prevista no tipo penal. Dolo
não evidenciado na hipótese. Homologação do arquivamento.

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

220. Processo: 1.27.001.000071/2016-79 Voto: 5534/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta tentativa de furto contra agência dos Correios
situada no município de Lagoa do Sítio/PI, ocorrida no dia 29/01/2014. CP, art. 155 c/c art. 14, II.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ação delitiva não registrada por câmeras
de segurança. Impossibilidade de realização de exame pericial do local do crime pelo decurso do
tempo. Ausência de vestígios materiais que possam auxiliar na descoberta da autoria do ilícito.
Inexistência  de  diligências  capazes  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.

221. Processo: 1.27.002.000105/2016-15 Voto: 5533/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de furto contra a agência dos Correios no
município  de  Itaueira/PI,  ocorrido  em  18/11/2013.  CP,  art.  155,  §  4º,  inc.  I.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A despeito de diligências realizadas no local, perícias
papiloscópicas e de local  de crime, bem como declarações obtidas do gerente da agência,  a
autoridade  policial  não  amealhou  indícios  de  autoria.  Ausência  de  testemunhas  ou  vestígios
materiais que pudessem auxiliar na descoberta da autoria do ilícito. Inexistência de diligências
capazes de alterar 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.

222. Processo: 1.27.002.000110/2016-28 Voto: 5206/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de furto contra a agência dos Correios no
município  de  Bertolínia/PI,  ocorrido  em  18/06/2013.  CP,  art.  155,  §  4º,  inc.  I.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A despeito de diligências realizadas no local, perícias
papiloscópicas e de local  de crime, bem como declarações obtidas do gerente da agência,  a
autoridade  policial  não  amealhou  indícios  de  autoria.  Ausência  de  testemunhas  ou  vestígios
materiais que pudessem auxiliar na descoberta da autoria do ilícito. Inexistência de diligências
capazes de alterar o panorama probatório atual. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

223. Processo: 1.28.000.000837/2016-98 Voto: 5548/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de crime contra a segurança de transporte
aéreo. Passageiras que teriam fumado no banheiro de uma aeronave. CP, art. 261. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Manifestação da Corregedoria Regional da Polícia
Federal no Rio Grande do Norte consignando não haver elementos mínimos para instauração de
IPL. Detectores de fumaça do avião não acionados. Ausência de indícios de que as passageiras
ouvidas pela autoridade policial  tenham causado risco real  ao voo.  Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

224. Processo: 1.29.000.000305/2016-13 Voto: 5516/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar crime de desobediência por suposto descumprimento de
ordem proferida pelo Juízo da 2ª Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul, que determinou a
implantação de benefício previdenciário. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Expediente  datado de 22/12/2015,  informando o efetivo cumprimento da decisão
judicial.  Ativação  do benefício.  Conduta omissiva não evidenciada.  Falta  de justa  causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

225. Processo: 1.29.000.000458/2016-61 Voto: 5473/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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
do veículo dos Correios (CP, art. 157, §2º, I e II). 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.

226. Processo: 1.29.000.001646/2016-14 Voto: 5475/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada com o objetivo de investigar possível crime de redução a condição
análoga à de escravo (art. 149 do CP) em propriedade rural particular localizada no Município de
General  Câmara/RS.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências
realizadas por agentes da Polícia Federal  no local constataram a inexistência de práticas que
pudessem configurar trabalho escravo. A propriedade possui apenas um empregado, que estava
em período de experiência, não sendo apurada qualquer ilegalidade, nem trabalhista. 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.

227. Processo: 1.29.000.003075/2015-63 Voto: 5515/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime de desobediência por parte de
representantes  de  empresa  estabelecida  em  Porto  Alegre/RS,  que  não  teriam  prestado
informações requisitadas pela  Procuradoria  Regional  do Trabalho da 4ª  Região.  CP,  art.  330.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Necessidade  de  individualização  do
destinatário da ordem e prova de sua inequívoca ciência para que ocorra a responsabilização
penal,  o que não restou evidenciado nos autos.  Constatação de que, embora endereçados a
pessoas  distintas,  os  avisos  de  recebimento  foram entregues na  mesma data  e  apresentam
assinaturas  semelhantes,  não  sendo  possível  aferir  o  nome de  quem  os  assinou  porquanto
ilegível. Ausência de elementos aptos a identificar o autor das assinaturas apostas nos avisos de
recebimento.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

228. Processo: 1.29.000.003349/2015-14 Voto: 5531/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de expediente do Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Porto
Alegre, encaminhando sentença que reconheceu a existência de responsabilidade subsidiária de
ente público por prestação de serviços de trabalhador em seu benefício. Pedido de providências
no sentido de responsabilizar o administrador público por contratação e liberação de valores para
empresas ou entidade inidônea como a que figurou nos autos da reclamatório trabalhista. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Atipicidade dos fatos descritos. Inocorrência de
crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  ou  de  crime  contra  a  organização  do  trabalho.
Ausência de indícios de que a contratação da empresa reclamada e a subsequente liberação de
verbas pela administração pública tenha se dado de maneira irregular, havendo apenas alusão à
contratação de empresa que posteriormente teria se revelado inidônea, fato que, por si só, não
configura crime. Falta de justa causa para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

229. Processo: 1.29.003.000309/2016-71 Voto: 5520/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  a suposta prática do crime de estelionato qualificado.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 03/2006 a 08/2006. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício ou sobre renovação de senha após o óbito. Inexistência de elementos
mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a
justificar novas diligências, considerando, em especial, o tempo decorrido de quase 10 (dez) anos
do último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

230. Processo: 1.29.012.000110/2016-34 Voto: 5287/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima. Suposta infração do art. 117, inciso
X, da Lei nº 8.112/90 cometida por candidato nomeado para exercer cargo público no Instituto
Federal de Educação do Rio Grande do Sul  IFRS, visto que ele possuiria uma empresa e estaria
atuando  nela  como  administrador,  o  que  é  proibido  pela  legislação  pertinente.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Não há prova alguma apta a amparar  as alegações
trazidas.  A situação narrada não apresenta materialidade delitiva,  havendo,  em tese,  infração
administrativa.  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.

231. Processo: 1.30.001.002659/2016-71 Voto: 5507/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de ilícito penal em virtude da acumulação,
por parte de profissional de enfermagem, de dois cargos públicos, um federal como auxiliar de
enfermagem junto ao Ministério da Saúde (Hospital dos Servidores do Estado) e outro estadual
junto à UERJ (Hospital Universitário Pedro Ernesto). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Mandado  de  Segurança  impetrado  pela  servidora  objetivando  a  anulação  do  ato
administrativo  que  declarou  ilícita  referida  acumulação  de  cargos.  Manifestação  do  Ministério
Público Federal pela concessão da ordem, entendendo não haver, nos autos, prova concreta da
incompatibilidade de horários efetivamente cumpridos pela servidora. Segurança denegada ante a
possibilidade  de  limitação  de  carga  horária  total,  relativamente  aos  profissionais  de  saúde.
Ausência de elementos de prova que apontem para o emprego de fraude para fins de percepção
de vantagem indevida. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

232. Processo: 1.30.001.004859/2012-35 Voto: 5554/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática de tortura durante o
período  do  regime  militar  em  face  de  um  ex-integrante  da  Marinha  do  Brasil.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Vítima que, após ser expulso da corporação em 1964,
teria recebido treinamento de guerrilha, engajando-se na resistência clandestina em articulação
com os militantes do Movimento Nacional Revolucionário. Fuga da prisão em 1969, tendo sido
deixado desfalecido em um hospital no Rio de Janeiro. Morte provocada por um projétil de arma
de  fogo.  Constatação  de  que  o  decurso  do  tempo  configurou  óbice  à  colheita  das  provas
necessárias  à  identificação  dos  responsáveis  pelo  ilícito.  Ausência  de  prova  precisa  das
circunstâncias do homicídio ou de autoria de agentes públicos eventualmente envolvidos. A única
testemunha do caso não identificou qualquer pessoa presente no momento em que a vítima foi
atingida. Carência de suporte probatório mínimo. Materialidade e autoria não evidenciadas pelas
informações acostadas ao 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

233. Processo: 1.30.001.005795/2012-90 Voto: 5555/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática de tortura durante o
período do regime militar em face de uma participante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro
(MR-8),  que,  em  marco  de  1971,  teria  sofrido  um  surto  psicótico,  apresentando-se  a  uma
dependência policial e se declarando subversiva, ocasião em que teria sido interrogada pelo DOI-
CODI,  torturada  e  abusada sexualmente  quando de  sua  prisão  em Salvador/BA.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Militante  julgada  inimputável  pelo  Conselho
Permanente de Justiça em junho de 1972. Internação em manicômio judicial até setembro de
1973. Suicídio cometido pela vítima em 1982, associado pela sua família e pelo seu psiquiatra,
aos  transtornos  mentais  decorrentes  da  custódia.  Constatação  de  que  o  decurso  do  tempo
configurou óbice à colheita das provas necessárias à identificação dos responsáveis pelos ilícitos
perpetrados contra  a dissidente política.  Carência  de suporte  probatório  acerca da prática de
tortura física e mental. Ausência de elementos mínimos para deflagração de eventual ação penal.
Materialidade  e  autoria  não  evidenciadas  pelas  informações  acostadas  ao  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

234. Processo: 1.33.001.000626/2015-02 Voto: 5109/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Empresa privada, alvo de investigação da Receita Federal em que se
apura sonegação de vultuosa quantia, possui um imóvel no Garcia, e o noticiante teme que os
respectivos sócios possam se desfazer do bem e sumir. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Não há nos autos qualquer prova concreta ou ao menos indícios que pudessem
amparar  as  alegações  trazidas.  Oficiada,  a  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional  informou  a
inexistência de gravame de penhora nos autos do imóvel em questão, tendo em vista a ausência
de ciência de eventual execução. Existe apenas registro de hipoteca referente a arrolamento de
bens perante a Delegacia da Receita Federal em Blumenau/SC. Ausência de elementos aptos a
subsidiar a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

235. Processo: 1.33.016.000001/2015-73 Voto: 5550/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Direção do Foro da Comarca de
Trombudo Central/SC, comunicando possível prática do crime de sonegação previdenciária por
parte  da  oficiala  do  Registro  de  Imóveis  daquela  localidade.  CP,  art.  337-A.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau de que estava sendo programada abertura de procedimento fiscal em face da pessoa
física investigada no decorrer do ano de 2016 e de que, tão logo fosse concluída a ação fiscal, o
órgão ministerial de origem seria comunicado do resultado. Ausência de constituição definitiva do
crédito. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

236. Processo: 1.33.016.000019/2016-56 Voto: 5541/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  apócrifa,  dando  conta,  em síntese,  de
possíveis irregularidades praticadas por um professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Catarinense  Campus Rio do Sul/SC. Docente que teria recomendado a seus alunos
que cheirassem e provassem diversos tipos de fertilizantes, químicos e orgânicos. Revisão de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informações prestadas pela  Secretaria  de Educação
Profissional  e  Tecnologia,  pela  Coordenadoria  do  Curso  de  Agronomia  e  pelo  Departamento
Educacional do referido Instituto. Expedientes que não trazem elementos que possam corroborar
os termos da representação anônima. Referência apenas ao descontentamento de dois alunos
pelo mau desempenho numa prova aplicada pelo professor mencionado. Sinalização de medidas
a serem adotadas pelos alunos, que nada fizerem. Ação delitiva não caracterizada. Falta de justa
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
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

237. Processo: 1.34.001.003569/2016-59 Voto: 5537/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 32ª Vara do Trabalho de São Paulo,
encaminhando cópia de sentença que julgou restaurados os autos de processo trabalhista ante o
pleito de liberação de alvará da parte reclamada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Necessidade de restauração dos autos em virtude de incineração do feito pela própria
Justiça do Trabalho. Ausência de indícios de infração penal. Falta de justa causa para prosseguir
na persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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238. Processo: 1.34.011.000155/2016-59 Voto: 5538/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando possível prática de incitação ao crime por meio de postagem realizada na
rede  social  Facebook.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Inviabilidade  de
apuração  de  eventual  ato  delituoso,  pois  o  link  apontado  pelo  denunciante  encontra-se
indisponível ou foi previamente retirado. Ausência de meios viáveis para elucidar a suposta prática
criminosa a partir dos elementos apresentados. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

239. Processo: 1.34.021.000052/2016-70 Voto: 5103/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de roubo de encomendas e de veículo
dos Correios (CP, art. 157), bem como sequestro e cárcere privado (CP, art. 148) do carteiro que
dirigia o automóvel. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas
não apresentaram indícios suficientes para individualizar os criminosos. A vítima afirmou que não
tinha condições de reconhecer os asslatantes. 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.

240. Processo: 1.35.000.000963/2016-16 Voto: 5543/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Superintendência da Polícia Federal
em Sergipe, dando conta da não instauração de inquérito policial ao argumento de que a notícia-
crime formulada por uma cidadã residente em Aracaju/SE não apresenta descrição objetiva de
condutas  criminosas,  posto  que  apenas  narra  acontecimentos  desconexos,  sem  evidenciar
elementos aptos para instauração de uma investigação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Relato de que a noticiante, em 2010, foi submetida a uma cirurgia para retirada de
miomas e que,  a  partir  de 2012,  começou a sentir  fortes dores  físicas,  as  quais  associa  ao
implante de um chip que circula pelo seu corpo,  através do qual,  diversas pessoas,  algumas
conhecidas e outras não, passaram a falar diretamente com ela, em seus pensamentos. Narrativa
que se  mostra  confusa  e desconexa  com a  realidade,  não  sendo razoável  a  instauração  de
procedimento investigatório para perquirir fato que não se reveste de mínima verossimilhança.
Carência de dados concretos para apurar eventual ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

241. Processo: 1.36.001.000101/2016-38 Voto: 5510/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  suposta  prática  do  crime  de  cárcere  privado  em  um  hotel  situado
Araguaína/TO. CP, art. 148. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Declarações que
se mostram totalmente desconexas e sem qualquer  sentido.  Informação de que o declarante
padece  de  enfermidade  psiquiátrica,  tendo,  recentemente,  abandonado  o  tratamento.  Relato
desprovido  de  fidedignidade,  não  merecendo investigação  no  âmbito  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.

242. Processo: 1.36.001.000112/2016-18 Voto: 4968/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado (CP,
art.  171, § 3º).  Recebimento indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o
óbito do titular, no período de 06/2007 a 02/2009. Último saque indevido realizado em 26/02/2009.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas diligências realizadas pelo INSS.
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da
autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências, considerando, em
especial, o tempo decorrido de mais de 7 (sete) anos do último saque efetuado. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em 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)

243. Processo: 1.30.008.000094/2016-28 Voto: 5637/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Narra a noticiante que estaria sendo ameaçada por meio de redes sociais. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não
apontam qualquer infração penal em prejuízo direto 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  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
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244. Processo: JF-PA-0000794-19.2016.4.01.4002-
INQ

Voto: 5248/2016 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possíveis crimes de pedofilia por parte de agente que
procurava induzir  criança a praticar sexo com adultos e a se exibir  nua em chat de conversa
privada (MSN).  Lei  nº 8.069/90,  arts.  240,  241-D e 244-B. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n°  32 da 2ª  CCR).  Possíveis  crimes praticados em locais  de acesso restrito  aos
participantes da conversa. Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial,
quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em
canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre
pessoas situadas no Brasil  (RE 628624/MG, Min.  Marco Aurélio,  Tribunal  Pleno,  29/10/2015).
Ausência  de  indícios  de  divulgação  ou  publicação  de  fotos  e  vídeos  em  sites,  blogs  ou
comunidades de relacionamento que são acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que
a pessoa esteja conectada à internet e pertença à rede social. Precedente STJ (CC 139090, Min.
Felix  Fisher,  Dje  29/06/2015).  Ausência  de  transnacionalidade  na  conduta.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

245. Processo: JF/PR/TOL-5003466-
41.2015.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5653/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: PIC. SUPOSTO CRIME DE OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (CP, ART. 297, § 4º). MPF:
PEDIDO  DE  DECLÍNIO  DO  APURATÓRIO  À  JUSTIÇA  ESTADUAL.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28
DO  CPP).  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  PARA
PROCESSAR E JULGAR O CASO. ENUNCIADO Nº 27 DESTE COLEGIADO. PRECEDENTES
DO  STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório criminal que foi instaurado para apurar a
suposta prática do crime previsto no art. 297, § 4º, do Código Penal, tendo em vista omissão de
registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social  CTPS por parte de representante legal de
pessoa  jurídica  privada,  relativamente  a  01  (um)  empregado,  no  período  de  30/10/2007  a
10/04/2009. 2. Pedido de declínio do apuratório em Juízo pelo Procurador da República oficiante,
sob alegativa de competência da Justiça Estadual para o exame do feito, por não afetar a conduta
investigada  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União  ou  de  qualquer  de  suas
entidades.  3.  Discordância  do  Magistrado.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (aplicação analógica ao art. 28 do Código
de Ritos Penais). 5. Conhecimento da remessa. Arquivamento indireto configurado. 6. Declínio
inadequado. Competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso. 7. Enunciado nº 27
deste Colegiado. 8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Terceira Seção: CC 139.401/SP,
DJe  16/11/2015;  CC  133.832/SP,  DJe  01/10/2015;  CC  135.200/SP,  DJe  02/02/2015;  CC
127.706/RS, DJe 03/09/2014). 9. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

246. Processo: PRM-CGT-3439.2015.000026-4-INQ Voto: 5714/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INC. I  E II).  AGÊNCIA
FRANQUEADA DA EBCT. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DO APURATÓRIO AO
MPE. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 33 DESTA 2ª CCR).  LESÃO QUE SUPERA
MERO INTERESSE PATRIMONIAL.  PREJUÍZO A SERVIÇO POSTAL FEDERAL DELEGADO.
INTERESSE FEDERAL.  NÃO HOMOLOGAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial que foi instaurado para
apurar suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado por 02 (dois)
indivíduos,  com emprego de arma de fogo,  em desfavor de agência franqueada da Empresa
Brasileira dos Correios e Telégrafos  EBCT, no Município de Caraguatatuba/SP, em 04/04/2015.
Subtração de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, de 01 (uma) folha de cheque no valor de
R$ 1.847,70 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) e de 10 (dez) aparelhos
celulares de funcionários e de clientes. 2. Promoção de declínio de atribuições do apuratório ao
Ministério Público Estadual pela Procuradora oficiante, com amparo na ausência de dano a bem
da União e a suas entidades,  por  ter  sido o prejuízo suportado por  agência  franqueada dos
Correios e por particulares. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
(Enunciado  nº  33).  4.  Declínio  de  atribuições  inadequado.  5.  Apesar  de  a  jusrisprudência
reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar crimes praticados contra
franquias da EBCT exploradas por particulares, tal entendimento não deve ser aplicado aos fatos
apurados neste procedimento. 6. O crime de roubo é complexo e atinge mais de um bem jurídico:
o patrimônio e a incolumidade física ou a liberdade individual do ofendido. 7. Demais disso, a
EBCT  é  empresa  federal  prestadora  de  serviço  postal  que,  conforme  o  art.  21,  inc.  X,  da
Constituição da República, tem natureza pública e essencial, atuando, por isso, sob o domínio do
regime público,  sendo mantida e  fiscalizada pela  União,  e  seus bens de propriedade pública
integrados à prestação de serviço público federal de interesse social, essencial e insusceptíveis
de qualquer constrição que afete sua continuidade, regularidade e qualidade da prestação. 8.
Nesse eixo, a subtração de bens, ainda que de agência franqueada, macula a responsabilidade
do serviço postal federal delegado, afetando de forma direta e específica serviço e interesse da
União, colocando em risco a credibilidade do referido serviço. 9. Competência da Justiça Federal
para apurar o caso e consequente atribuição do Ministério Público Federal para perseguir o crime.
10.  Não  homologação  do  declínio  e  designação  de  outro  Membro  do  MPF  para  dar
prosseguimento à 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

247. Processo: PR/SP-3000.2012.000317-4-INQ Voto: 5318/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: Inquérito policial.  Crime de uso de documento falso (CP, art.  304). Apresentação de Certidões
falsas da CEF e da Receita Federal perante Junta Comercial. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). A realização de registro de empresas mercantis pela Junta Comercial 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 119.576/BA, Rel.  Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 21/06/2012). 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
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Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

248. Processo: PR/SP-3000.2013.001486-7-INQ Voto: 5701/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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
documento público falso (CP, art. 304). Investigado que teria sido abordado pela Polícia Civil, em
razão de infração de trânsito, e apresentado registro de identidade falsa. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  Documento  contrafeito  que  é  expedido  e  foi
apresentado a órgão estadual. Mácula à fé pública estadual. 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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

249. Processo: 1.22.000.002516/2016-41 Voto: 5667/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Representante que
relata  ter  recebido  telefonema  de  pessoa  que  se  apresentou  como  advogado,  sob  a  falsa
informação de que estaria disponível em seu favor valor decorrente de precatório. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Prejuízo  que  seria  suportado,
exclusivamente, por particular. 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.

250. Processo: DPF/JZO/BA-00009/2015-INQ Voto: 5254/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE PAULO AFONSO/BA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c  art.  62,  IV  da LC 75/93.  Suposto uso  de
documento  falso  em processo  judicial,  consubstanciado  em procuração  subscrita  por  pessoa
diversa  da  outorgante.  Diligências  efetuadas.  Outorgante  que  declarou  não  ter  assinado  a
procuração apresentada em juízo. Advogado sustentou a veracidade da assinatura, invocando,
inclusive, diversos documentos com a assinatura da outorgante que demonstrariam não haver um
padrão de escrita, próprio de pessoa de baixa instrução. Outorgante que confirmou ter contratado
o advogado para  defendê-la,  sendo que  o  vínculo  entre  o  causídico  e  a  cliente  foi  mantido.
Inexistência  de  qualquer  prejuízo  para  a  outorgante,  demonstrando  a  concreta  ausência  de
necessidade e utilidade de aplicação de sanção penal. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

251. Processo: DPF/PI-00732/2012-IPL Voto: 5679/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
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FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposta  prática  dos  crimes  de  falsificação  de  documento  público  e  de
estelionato majorado em desfavor  do Instituto Nacional  do Seguro Social   INSS.  Inserção de
vínculos trabalhistas fictícios no Cadastro Nacional de Informações Sociais  CNIS e em Carteira
de Trabalho e Previdência Social   CTPS, para obtenção indevida de benefício previdenciário.
Esquema fraudulento que teria sido pactuado entre pretenso beneficiário e representante legal de
sociedade  empresária  privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências. Oitiva de um dos investigados, que afirmou ter sido procurado por despachante, a
quem entregou sua CTPS para ser fichada, mediante pagamento de percentual, sem que a tenha
recebido  de  volta.  Informações  da  autarquia  federal  de  que  o  agente  investigado  obteve  a
benesse (aposentadoria por idade rural) em regime diverso e sem se valer do período do vínculo
adversado.  Crime de  estelionato  majorado  que  não  restou  configurado.  Ajuizamento  de ação
trabalhista  declaratória  negativa  de  vínculo  empregatício  pelo  próprio  beneficiário,  refutando
período de labor para o ente coletivo mencionado. Ausência de dolo na conduta do falsum. Em
relação ao investigado representante legal da pessoa jurídica envolvida, verificou-se ser réu em
ação penal  que versa sobre crimes similares,  de modo que haveria  indícios de autoria  e de
materialidade dos delitos examinados.  Ocorrência,  porém, de óbito deste agente,  há bastante
tempo  (v.  termo  circunstanciado  acostado  aos  autos).  Extinção  da  punibilidade  pela  morte.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

252. Processo: JF-ARA-0003110-96.2016.4.03.6120-
REPCR

Voto: 5707/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 20ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARARAQUARA/SP

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

Ementa: IPL. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO TENTADO (CP, ART. 171, §3º CC. ART. 14, INC. II)
PRATICADO EM DESFAVOR DO INSS. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO
EM  JUÍZO  ANCORADO  NA  PRESCRIÇÃO  EM  PERSPECTIVA.  DISCORDÂNCIA  DA
MAGISTRADA. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (CPP, ART. 28, CC. A LC Nº 75/93, ART.
62,  INC.  IV).  INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL.  ENUNCIADO Nº  28 DESTE
COLEGIADO.  SÚMULA  Nº  438  DO  STJ.  OCORRÊNCIA,  PORÉM,  DA  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. FATOS QUE DATAM
DE 07.2004. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 171, § 3º, 14, INC. II,  109, INC. III,  E 107, INC. IV,
TODOS DO CP. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar suposto crime de estelionato majorado tentado
(CP, art. 171, § 3º cc. art. 14, inc. II) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,  tendo  em  vista  indeferimento  de  pedido  administrativo  de  benefício  previdenciário  de
aposentadoria por tempo de contribuição formulado pelo investigado, em 06/07/2004, em razão de
rasuras contidas em documento apresentado. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo
pelo Procurador da República oficiante, com amparo na ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal calculada pela pena em perspectiva (virtual). 3. Discordância da Juíza Federal. 4.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, na dicção do art. 28 do Código
de  Ritos  Penais  cumulado  com  o  art.  62,  inc.  IV,  da  Lei  Complementar  nº  75/93.  5.
Inadmissibilidade  da  prescrição  virtual.  Enunciado  nº  28  deste  Colegiado.  Súmula  nº  438  do
Superior  Tribunal  de  Justiça.  Ocorrência,  porém,  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal
calculada pela pena máxima cominada em abstrato para os delitos. Fatos que datam de 07.2004.
Inteligência dos arts. 171, § 3º, 14, inc. II, 109, inc. III, e 107, inc. IV, todos do CP. 6. Insistência no
arquivamento do feito, por fundamento diverso do invocado pelo Membro ministerial oficiante.

Deliberação: Em 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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253. Processo: JF/CE-INQ-0004786-
36.2015.4.05.8100

Voto: 5654/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: IPL. SUPOSTOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(CP, ARTS. 299 E 304). APRESENTAÇÃO À PRF DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO
DE CONTEÚDO INAUTÊNTICO. MPF:  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM
JUÍZO.  DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.  REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO
(ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). GUIA QUE FOI PREENCHIDA DE
FORMA ABSOLUTAMENTE INADEQUADA E SE REFERE A OUTRO TRANSPORTE.  MERA
INFRAÇÃO  ADMINISTRATIVA.  CRIMES  NÃO  CONFIGURADOS.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar supostos crimes
de falsidade  ideológica  e  de  uso  de  documento  falso  (CP,  arts.  299  e  304),  tendo  em vista
apresentação à Polícia Rodoviária Federal de Autorização Especial de Trânsito  AET de conteúdo
incompatível  com metragem de  veículo  pelo  motorista  investigado,  empregado  de  sociedade
empresária  privada.  2.  Pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em Juízo  pelo  Procurador  da
República oficiante, com amparo na ausência de dolo na conduta perpetrada pelo motorista, que
teria se valido, inclusive, de documento completamente inapto a comprovar o transporte, já que a
guia adversada era relativa a veículo diverso. 3. Discordância do Magistrado, que assinalou a
presença de indícios de autoria e de materialidade delitivas, refutando a tese de ausência de dolo
sem  que  se  tenha  iniciado  a  ação  penal.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. O preenchimento
de  AET  deve  realizado,  em  tese,  pela  sociedade  empresária,  por  intermédio  de  seu(s)
representante(s) legal(is) ou de empregado responsável, e não pelo condutor do veículo, de modo
que afastada está a prática de falsum pelo motorista do caminhão. Aliás, ainda que se cogitasse
ter o condutor conhecimento de tal inautenticidade, o crime de falsidade também restaria repelido,
ante o emprego de meio absolutamente grosseiro no preenchimento da guia. Conforme laudo
pericial,  a  AET  impugnada  fazia  menção,  apenas,  a  um  semirreboque,  sem  conter,  sequer,
assinatura, placa, marca, modelo, peso do veículo etc., não se reportando, pois, à carreta então
condizida  pelo  investigado.  6.  Logo,  a  conduta  deste  agente  de  apresentar  autorização
completamente inapta a comprovar o trânsito do próprio veículo que dirigia configura, tão só, mera
infração administrativa, por se referir tal guia a um transporte diverso, não despertando o delito de
uso de documento falso, dada a impropriedade absoluta do objeto empregado utilizado (crime
impossível).  7.  Insistência  no arquivamento do feito,  por  fundamento  parcialmente diverso  do
invocado pelo Membro oficiante.

Deliberação: Em 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.

254. Processo: JF/CE-0003069-52.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5301/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito policial. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º, c/c art. 14, inc. II) praticado em
desfavor  da  Caixa  Econômica  Federal  -  CEF.  Tentativa  de  saque  fraudulento  de  seguro
desemprego com utilização de documentação falsa em nome de outra pessoa. Funcionária que
realizava  o  atendimento  suspeitou  da  veracidade  dos  documentos  e  os  reteve  para  análise
minuciosa.  Após retenção dos  documentos,  a  pessoa evadiu-se  do  local  deixando a Carteira
Nacional de Habilitação, o formulário de dispensa e a Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oitiva da suposta investigada pelo
qual declarou ter recebido normalmente sua parcelas de seguro desemprego ao sair da empresa
em  que  trabalhava  em  2013,  que  nunca  esteve  em  Fortaleza/CE.  Consta  ainda,  cópia  do
documento da identidade da investigada que se verifica não se tratar da pessoa cuja foto consta
nos documentos apreendidos. Representante da empresa, localizada em Paraibuna/SP, declarou
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ter admitido a investigada e que não tem conhecimento de possíveis irregularidades no seguro
desemprego de sua ex-funcionária. Inexistência de imagens de segurança. Ausência de indícios
da autoria delitiva e de diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório atual.
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.

255. Processo: JF/EU/BA-0000046-
26.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 5659/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART.
171,  §  3º,  DO  CP)  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  MPF:
PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  ARRIMO  NA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª
CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA CRIMINOSA E DE LINHA INVESTIGATIVA APTA A DETERMINÁ-LA.
INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO,  POR  FUNDAMENTO.  1.  Procedimento
Investigatório que foi instaurado para apurar suposto crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º,
do Código Penal) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, tendo em
vista recebimento indevido de 07 (sete) parcelas de benefício previdenciário, após óbito do titular,
pelo período de 04.2012 a 10.2012, no importe de R$ 4.354,00 (quatro mil trezentos e cinquenta e
quatro reais ). 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República
oficiante, com esteio na insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal, que entendeu inaplicável
ao caso o princípio da bagatela. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão (art. 28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Inexistem de indícios mínimos de
autoria criminosa e de linha investigativa apta a determiná-la. Saques que foram realizados com
cartão  magnético.  não  Ausência  de  representante  legal  e  procurador  cadastrado.
Contraproducência, no atual estágio, de se efetivar busca por familiares ou por declarante do óbito
do de cujus. Falta de falta de justa causa para a persecução penal. 6. Insistência no arquivamento
do feito, por fundamento diverso do invocado pelo Membro oficiante.

Deliberação: Em 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.

256. Processo: JF/EU/BA-0000053-
18.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 5238/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME DE  ESTELIONATO  CONTRA O  INSS (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO  POR  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  MATERIALIDADE  DA  CONDUTA  EVIDENCIADA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), mediante o recebimento indevido de parcelas de benefício após o óbito da
titular,  referente às competências de 01/2012 a 08/2012, o que gerou um prejuízo à autarquia
federal  no  aporte  de  R$  5.865,27.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância e na ausência de dolo.
Discordância do Magistrado. 3. No caso, tendo em vista o recebimento irregular do benefício por
10 meses e a relevância do bem jurídico protegido, não se mostra razoável o arquivamento dos
autos. Não se trata de patrimônio particular,  mas da coletividade. Aqui,  a tutela jurídica não é
apenas a integridade do erário. Busca-se, também, a proteção da confiabilidade e da equidade
das relações entre o Estado e a sociedade e suas diversas formas de custeio. 4. Registre-se que
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a 2ª  Câmara,  em casos semelhantes,  tem homologado as promoções de arquivamento,  mas
somente  quando  constatada  a  completa  ausência  de  dolo  na  percepção  indevida  de  até  03
meses, que não é o caso dos autos. 5. Ademais, verifica-se que o lapso temporal decorrido desde
a  data  dos  saques  até  os  dias  atuais,  não  autoriza  a  conclusão  pela  ausência  de  linha
investigativa, já que possível ainda a oitiva dos familiares. 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.

257. Processo: JF/EU/BA-0000055-
85.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 5239/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME DE  ESTELIONATO  CONTRA O  INSS (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO  POR  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  MATERIALIDADE  DA  CONDUTA  EVIDENCIADA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), mediante o recebimento indevido de parcelas de benefício após o óbito da
titular,  referente às competências de 09/2011 a 06/2012, o que gerou um prejuízo à autarquia
federal  no  aporte  de  R$  7.534,40.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância e na ausência de dolo.
Discordância do Magistrado. 3. No caso, tendo em vista o recebimento irregular do benefício por
10 meses e a relevância do bem jurídico protegido, não se mostra razoável o arquivamento dos
autos. Não se trata de patrimônio particular,  mas da coletividade. Aqui,  a tutela jurídica não é
apenas a integridade do erário. Busca-se, também, a proteção da confiabilidade e da equidade
das relações entre o Estado e a sociedade e suas diversas formas de custeio. 4. Registre-se que
a 2ª  Câmara,  em casos semelhantes,  tem homologado as promoções de arquivamento,  mas
somente  quando  constatada  a  completa  ausência  de  dolo  na  percepção  indevida  de  até  03
meses, que não é o caso dos autos. 5. Ademais, verifica-se que o lapso temporal decorrido desde
a  data  dos  saques  até  os  dias  atuais,  não  autoriza  a  conclusão  pela  ausência  de  linha
investigativa, já que possível ainda a oitiva dos familiares. 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.

258. Processo: JF-FRA-0000117-04.2016.4.03.6113-
PIMP

Voto: 5255/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO JUDICIÁRIO NA MODALIDADE TENTADA (CP, ART. 171,
§ 3º, C/C ART. 14, II). REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV).  DELITO  NÃO CONFIGURADO.  INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar possível delito de tentativa de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) por
meio de processo judicial. 2. Particular teria concordado em prestar depoimento falso na justiça,
com intuito de fraudar o INSS, nos autos de ação onde terceiro pleiteava reconhecimento de união
estável  e  consequente pensão por  morte.  3.  O Procurador da República oficiante  ofereceu a
denuncia contra os outros indiciados,  e promoveu o arquivamento do feito quanto a presente
investigada, haja vista que ela teria se retratado de declaração falsa em juízo, extinguindo-se,
assim, a punibilidade no crime de falso testemunho. 4. O Juízo Federal, no entanto, entendeu que
o depoimento falso teria sido o crime meio pelo qual o estelionato contra o INSS se aperfeiçoaria.
Assim, tendo em conta a ausência de manifestação quanto a esse crime pelo membro do parquet,
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vislumbrou a ocorrência de arquivamento tácito. Remessa dos autos a 2ª CCR, nos molde do art.
28 do CPP. 5.  Atipicidade da conduta do chamado estelionato judiciário,  já que tais  questões
devem ser resolvidas no âmbito do processo pelo Juiz da causa, utilizando-se, para tanto, da
litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça, com suas respectivas penalidades.
Precedente STJ (Resp 1576493, Min. Maria Thereza de Assis Moura, 08/03/2016) 6. Ainda, tem-
se  que  todas  as  declarações  firmadas  no  âmbito  do  processo  sujeitam-se  ao  contraditório,
momento em que será verificada a veracidade das informações. Além disso, é dever do Juízo
cuidar para que o processo tenha seu regular processamento, buscando a veracidade dos fatos.
7. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

259. Processo: JF-MOG-0001316-
98.2016.4.03.6133-INQ

Voto: 5656/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/SP

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A,  INC.  IV).  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  195  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  AMPARO  NA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  REMESSA DOS  AUTOS  A ESTA 2ª  CCR.  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.
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-A do
Diploma Aflitivo), tendo em vista apreensão de 195 (cento e noventa e cinco) 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 do Magistrado. 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.

260. Processo: JF-MOG-0001350-
73.2016.4.03.6133-INQ

Voto: 5658/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/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.
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 410 (quatrocentos e dez) 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 do Magistrado.
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.
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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.

261. Processo: JF/MRE-0000737-59.2016.4.01.3821-
INQ

Voto: 5299/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MURIAÉ/MG

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

Ementa: Inquérito policial.  Crime de roubo (CP, art.  157,  § 2º,  incisos I  e II) praticado em desfavor da
Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos   ECT,  na  cidade  de  Barão  do  Monte  Alto/MG.
Funcionária  dos correios informou que foi  abordada por  um indivíduo armado que subtraiu  o
dinheiro do caixa, evadindo-se do local em uma motocicleta com o comparsa que o aguardava do
lado de fora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligencias. Testemunha
informou que os autores abandonaram a motocicleta na área de seu sítio e partiram em direção a
uma mata que dar acesso a outras estradas vicinais e não conseguiu identificar os indivíduos.
Informação de que a motocicleta utilizada no fato havia sido roubada na data de 21/04/2015, na
cidade de São João do Manhuaçu/MG e que a vítima apenas apresentou algumas características
genéricas.  Conforme  declarações  das  testemunhas  e  através  de  análise  das  câmaras  de
segurança, os agentes estavam de capacete, touca, luvas, calça comprida e blusa tipo moletom, o
que dificultou de sobremaneira a percepção de suas características.  Rastreamento policial  na
região  em que  não  se  obteve  êxito.  Não  houve  perícia  no  local.  Inexistência  de  elementos
mínimos  de  autoria  delitiva  e  inexistência  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento.

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

262. Processo: JF/PR/CAS-5002190-
76.2013.4.04.7005-INQ - Eletrônico 

Voto: 5692/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE
MERCADORIAS.  TRIBUTOS ILUDIDOS NO IMPORTE DE R$  11.612,10.  MPF:  PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO  ARRIMADO  NA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  REMESSA DOS  AUTOS  A ESTA 2ª  CCR.  VALOR DO
TRIBUTO ILUDIDO QUE É SUPERIOR A R$ 10.000,00. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
BAGATELA À  ESPÉCIE.  INCIDÊNCIA DO  ENUNCIADO  Nº  49  DESTE  ÓRGÃO  REVISOR.
PRECEDENTE  DO  STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial  que  foi  instaurado  para
apurar  suposta prática do crime de descaminho (art.  334 do CP, antes da vigência da Lei  nº
13.008/2014), tendo em vista apreensão de mercadorias de procedência estrangeira, encontradas
em poder do investigado, sem comprovante da regular importação, iludindo os tributos devidos
pela entrada dos produtos no país, no montante de R$ 11.612,10 (onze mil seiscentos e doze
reais  e  dez  centavos).  2.  Pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em  Juízo  pelo  Procurador
oficiante, com arrimo na insignificância, com adoção do patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
abraçado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e estabelecido na Portaria nº 75/2012
do Ministério da Fazenda. 3. Discordância do Magistrado, que assinalou exceder o valor do tributo
o patamar legal inserto no art. 20 da Lei n° 10.522/02, revelando-se inaplicável, assim, o princípio
da bagatela à espécie. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art.
28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Valor do tributo iludido que é superior a R$
10.000,00 (dez mil reais). Inaplicabilidade do princípio da bagatela ao caso vertente. Inteligência
do Enunciado 49 desta 2ª CCR (Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002
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(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).  Precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (AgRg no  Resp  1460028/SP,  Sexta
Turma, Dje 12/12/2014). 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.

263. Processo: JF/PR/CAS-5002624-
60.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5693/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.  SUPOSTO  CRIME DE DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).
IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MERCADORIAS. TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS EM VALOR
INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/02. MPF: PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO  ANCORADO  NA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. NOTÍCIA DE
REITERAÇÃO DE CONDUTA DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA BAGATELA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA 2ª CCR. ENUNCIADO
Nº  49  DESTE  COLEGIADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório que foi instaurado para
apurar  suposta prática de crime de descaminho (CP,  art.  334),  tendo em vista  apreensão de
mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória de sua
regular importação. O valor dos tributos iludidos foi calculado em R$ 8.920,34 (oito mil novecentos
e vinte reais e trinta e quatro centavos). 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo
Procurador  da  República  oficiante,  com  base  na  insignificância,  por  ser  o  valor  dos  tributos
suprimidos inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), patamar previsto na Portaria nº 75/2012 do
Ministério da Fazenda. 3. Discordância da Juíza Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do Código de
Ritos Penais e do art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Inaplicabilidade do princípio da
bagatela à espécie. Reiteração de conduta da mesma natureza. Inteligência do Enunciado nº 49
deste Colegiado. 6. Segundo recente entendimento ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça: O
princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como
deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de
pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal.
Imprescindível, assim, o efetivo exame das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto,
porquanto, de plano, aquele que reitera e reincide não faz jus a benesses jurídicas. () a reiteração
criminosa  inviabiliza  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  nos  crimes  de  descaminho,
ressalvada  a  possibilidade  de,  no  caso  concreto,  as  instâncias  ordinárias  verificarem  que  a
medida  é  socialmente  recomendável.  (EREsp  1217514/RS,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em
09/12/2015, DJe 16/12/2015). 7. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de  Justiça  e  deste  Órgão  Revisor  (HC  nº  112.597/PR,  2ª  Turma,  DJe:  10/12/2012;  HC  nº
258.953/MG, 5ª Turma, DJe: 02/04/2013; Procedimento MPF nº 1.25.000.001060/2015-18, Voto nº
2964/2015, Sessão nº 620, de 11/05/2015, votação unânime). 8. 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.

264. Processo: JF/PR/CUR-5018560-
77.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 5723/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: IPL. IMPORTAÇÃO DE 35 GRAMAS DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. MPF: PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA ATIPICIDADE. DISCORDÂNCIA
DO JUIZ FEDERAL. 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 PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I, cumulado
com o art.  40,  inc.  I,  da Lei  nº  11.343/2006,  tendo em vista  apreensão, em 11.03.2015, pela
Alfândega da Receita Federal em Curitiba/PR, de encomenda postal contendo 35 (trinta e cinco)
gramas de sementes da planta de espécie Cannabis Sativa Linneu (maconha), importadas da
Suíça por destinatário residente em Porto Alegre/RS. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em
Juízo  pela  Presentante  do  Ministério  Público  Federal,  sob  a  tese  de  atipicidade  da  conduta
perpetrada, já que as sementes apreendidas não apresentaram a substância tetraidrocanabinol
(THC), não se enquadrando, portanto, como matéria-prima destinada à preparação da droga. 3.
Discordância do Magistrado Federal, que entendeu se amoldarem os fatos ao delito previsto no
art.  28,  caput,  cc.  o  §  1º,  da  Lei  de  Drogas.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal cumulado
com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Arquivamento inadequado. 6. Ainda que
as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC, tal circunstância não afasta a
tipicidade da conduta e ajuste ao inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o tipo penal em
tela  faz menção à matéria-prima destinada  à preparação,  ou  seja,  é  despiciendo  o  início  do
preparo, a tanto bastando que sirva à fabricação, de modo que a importação da semente implica,
por si só, importação de material que serve à etapa de preparo de narcótico. 7. Precedente do
Superior  Tribunal  de  Justiça  (HC  100.437/SP,  Quinta  Turma,  DJe  02/03/2009).  8.  Conduta
investigada que é típica e se amolda, prima facie, ao art. 33, § 1º, inc. I, cc. o art. 40, inc. I, da Lei
nº 11.343/2006, diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do
entorpecente, ainda que para consumo próprio. 9. Designação de outro Membro do MPF para dar
prosseguimento à persecução penal.

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

265. Processo: JF/PR/CUR-5027869-
25.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 5270/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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 45g de 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.
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Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

266. Processo: JF/PR/CUR-5031861-
91.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 5268/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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 125g de 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.

267. Processo: JF/PR/TOL-0000071-
68.2011.4.04.7016-INQ

Voto: 5253/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Crime contra a ordem
tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  perpetrado  por  sociedade  empresária.  Informação  da
Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional dando conta que o débito permanece parcelado.
Aplicação do Enunciado nº 19 Suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força do
parcelamento do débito, os autos de investigação correspondentes poderão ser arquivados na
origem, sendo desarquivados na hipótese do § 1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996,acrescentado
pela Lei nº 12.382/11. Hipótese em exame que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18), no caso, a notícia da exclusão
da pessoa física ou jurídica do parcelamento. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

268. Processo: JF/SC-5009607-77.2013.4.04.7200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5290/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  DIVULGAÇÃO  DE  CONTEÚDO  RACISTA  NA  INTERNET  (LEI  Nº
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7.716/89, ART. 20). ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (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. Inquérito Policial instaurado em virtude de denuncia
anônima, encaminhada via internet, para apurar a possível divulgação de conteúdo racista (Lei nº
7.716/89) em rede social. 2. Consta dos autos que após a noticia do crime, foi instaurado inquérito
policial e efetuadas diligências preliminares para a colheita de elementos probatórios mínimos.
Contudo, não foi possível acessar a página denunciada pois a mesma havia sido removida. Com
amparo  em  autorização  judicial,  oficiou-se  a  empresa  proprietária  da  rede  social  para  que
informasse os dados referentes à criação e acessos ao perfil investigado. No entanto, a referida
empresa informou que a página havia sido criada em outro país, fora da jurisdição brasileira, não
podendo fornecer as informações solicitadas. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento,  por  não  haver  materialidade  delitiva  ou  elementos  que  possibilitassem  a
identificação da autoria. 4. O Magistrado, no entanto, asseverou que não seria a empresa em
questão a dizer quem esta e quem não esta submetido a jurisdição brasileira, aduzindo que o
crime teria produzido resultados em território brasileiro nos moldes do art. 6 do Código Penal,
sendo o caso, ainda, de extraterritorialidade da lei penal (CP, art. 7º, II, a). Por fim, sustentou que
mesmo  que  não  se  comungasse  com  os  argumentos  expostos,  haveria  a  necessidade  de
encaminhamento  de  peças  ao  país  de  onde  foram  postadas  as  mensagens  para  que  lá  se
procedesse as investigações.  Remessa dos autos à 2ª CCR. 5. De início, cumpre ressaltar a
competência federal para o caso, já que demonstrada a transnacionalidade da conduta. 6. Com
razão o Juízo Federal em relação a aplicação da lei brasileira para o caso, não cabendo a recusa
da empresa em atender os comandos emanados da Justiça brasileira, sob pena das sanções
previstas  em  lei.  7.  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,  apenas  seria  admitido  o
arquivamento, se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após
esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos. 8. No caso, a empresa pode fornecer tanto a prova das mensagens discriminatórias, a
cristalizar a materialidade delitiva, quanto os dados do usuário, a descortinar a autoria dos fatos.
9.  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.

269. Processo: JF/SC-5024129-41.2015.4.04.7200-
PIMP - Eletrônico 

Voto: 4661/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

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. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o crime de
descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal, em razão da elisão de tributos no valor de
R$ 165,32. 2. O Procurador da república oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender
aplicável  o  princípio  da  insignificância  ao  caso.  3.  Discordância  do  magistrado,  haja  vista  a
verificação da existência de outros dois procedimentos fiscais contra um dos sócios da empresa.
Revisão de arquivamento (CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). 4. 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 pelo sócio da empresa. 5. A prática reiterada da mesma
conduta delitiva impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal.  A
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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). 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.

270. Processo: JF/SP-0001456-85.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 5702/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE 22
MAÇOS DE CIGARROS.  MPF:  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO
ANCORADO  NA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DA  MAGISTRADA.  REMESSA  DOS
AUTOS A ESTA 2ª CCR. APREENSÃO DE MENOS DE 153 MAÇOS DE TABACO. CONSUMO
PRÓPRIO.  AUSÊNCIA,  PORÉM,  DE  REGISTRO  DE  PRÁTICA  DE  MESMA  AÇÃO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Procedimento investigatório  que foi
instaurado para apurar suposta prática de contrabando, crime plasmado no art. 334 do Diploma
Aflitivo, após a redação dada pela Lei nº 13.008/2014, tendo em vista apreensão, em poder do
investigado, de 22 (vinte) maços de cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados da
correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular  importação.  2.  Pedido  de
arquivamento do apuratório em Juízo pela Procuradora da República oficiante, com amparo na
insignificância. 3. Discordância da Magistrada Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inciso IV,
da Lei Complementar nº 75/93). 5.No caso presente, observada a norma de regência, se revelaria
viável  o  arquivamento  da  investigação  criminal  da  conduta  perpetrada,  pois  a  quantidade
apreendida (20 maços de cigarros) não supera a 153 maços, pelo que diminuta a reprovabilidade
da conduta e, por conseguinte, se mostraria gravosa a continuidade de repressão a contrabando
deste  viés,  se  ausente  fosse  a  reiteração  de  conduta  da  mesma  espécie,  a  não  cobrar  a
persecução penal.  6.  Porém, não há,  aqui,  notícia ou diligência  procedida no intuito de aferir
registro, ou não, de reiteração de tal conduta, pelo que se faz necessário o prosseguimento do
feito para correspondente constatação deste vetor. 7. 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.

271. Processo: JF/SP-0003102-33.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 5720/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: IPL. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, § 3º) PRATICADO EM DESFAVOR
DO  INSS.  SAQUE  INDEVIDO  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  MPF:  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  ARRIMO  NA  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA VIRTUAL. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA
(ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,  INC.  IV,  DA LC  Nº  75/93).  APLICAÇÃO  AO  CASO  DA
ORIENTAÇÃO Nº 04 DESTE COLEGIADO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO POR
FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar suposto crime de
estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro
Social  INSS, tendo em vista realização de saque indevido de 03 (três) parcelas de benefício
previdenciário,  sendo  uma  parcialmente  devida,  após  óbito  da  titular  (em  18/10/2004),
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relativamente às competências de 01/10/2014 a 31/12/2004, no valor total de R$ 1.633,01 (mil
seiscentos e trinta e três reais e um centavo). 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo
pelo Procurador da República oficiante, com amparo na prescrição da pretensão punitiva estatal
pela pena virtual. 3. Discordância da Juíza Federal, que entendeu impossível o reconhecimento
da prescrição pela pena em perspectiva, nos termos da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de
Justiça. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP cc. o
art.  62,  inc.  IV,  da  LC  nº  75/93).  5.  Saques  irregulares  que  foram  relativos  a  03  (três)
competências, sendo uma parcialmente devida, não havendo falar, assim, em prova concreta de
dolo na conduta encetada, pelo que se revela aplicável, aqui, a Orientação nº 04 deste Colegiado.
6. Insistência no arquivamento do feito por fundamento diverso.

Deliberação: Em 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.

272. Processo: JF/SP-0004641-34.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 5267/2016 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 20 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.

273. Processo: JF/SP-0005840-38.2009.4.03.6181-
INQ

Voto: 5717/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI N° 8.137/90,  ART. 1°,  INC. I).
MPF: PEDIDO DO ARQUIVAMENTO APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. DISCORDÂNCIA
DO JUIZ FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. DELITO DE NATUREZA
MATERIAL.  INFORMAÇÃO DA RFB DE QUE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
FISCAL SE  DEU EM 27/08/2008.  PRESCRIÇÃO  QUE  SOMENTE  SE  OPERARÁ  EM 2020.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar suposto crime contra a ordem tributária (Lei n°
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8.137/90, art. 1°, I) praticado por representantes legais de pessoa jurídica privada. 2. Pedido de
arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República oficiante, com amparo na
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena máxima cominada em abstrato, por considerar
que  a prática  delitiva  se  consumou entre  os  anos de  2005 e 2006.  3.  Discordância  do  Juiz
Federal,  que  assinalou  ter  o  crédito  tributário  examinado  sido  definitivamente  constituído  em
27/08/2008, não se verificando, assim, o lapso prescricional para a espécie.  4.  Remessa dos
autos a este Colegiado (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com art. 62, inc. IV, da Lei
Complementar nº 75/93). 5. Crime de natureza material, cujo termo inicial do prazo prescricional é
a data da constituição definitiva do crédito tributário. 6. Informação da Receita Federal do Brasil de
que a constituição definitiva do crédito fiscal adversado se deu em 27/08/2008, de modo que a
prescrição  para  a  hipótese  vertente  somente  se  operará  em  2020.  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.

274. Processo: JF/UMU-5001824-06.2014.4.04.7004-
INQ - Eletrônico 

Voto: 5660/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO  (ART.  171,  §  3º,  DO  CP).
RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  AUXÍLIO-RECLUSÃO,  MEDIANTE  USO  DE  DOCUMENTO
FALSO. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR. CONQUANTO NÃO HAJA INDÍCIOS
ACERCA DA AUTORIA DO FALSUM, HÁ INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DE
ESTELIONATO MAJORADO, MEDIANTE USO DE ATESTADOS INAUTÊNTIOS. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial que foi instaurado para apurar suposta prática de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º)
em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, tendo em vista recebimento indevido
de  auxílio-reclusão,  no  período  de  07/2008  à  03/2010,  mediante  uso  de  declarações  de
permanência  e  de  conduta  carcerária  inautênticas,  já  que  o  instituidor  do  benefício  não  se
encontrava encarcerado, desde 05/2008. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo
Procurador  da  República  oficiante,  com  arrimo  na  ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria
delitiva.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP e do art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Conquanto não
haja indícios acerca da autoria do falsum, por ter sido o laudo pericial inconclusivo acerca das
assinaturas  ali  apostas,  há  indícios  de  autoria  e  de  materialidade  de  estelionato  majorado,
mediante uso de atestados inautênticos. 6. Como bem asseverou o Magistrado: causa estranheza
o  fato  de  a  autora  ter  permanecido  durante  tanto  tempo  recebendo  o  benefício  sem  o
conhecimento  que  seu  cônjuge  e  pai  de  suas  três  filhas  estava  solto,  sem visitá-lo  em seu
estabelecimento prisional  ou mesmo ligar  para obter  informações sobre ele.  Ressalta-se que,
conforme suas próprias declarações em sede policial, a investigada convivia com (...) em Ribeirão
Pires quando este fora morto,  em 23.11.2012..  7.  Designação de outro Membro do Ministério
Publico 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.

275. Processo: SR/DPF/MG-01276/2013-INQ Voto: 5311/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). VALOR DO
TRIBUTO ILUDIDO SUPERIOR A R$ 10.000,00. MPF: INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO
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MAGISTRADO  (ARTIGO  28  DO  CPP  CC.  O  ARTIGO  62,  INCISO  IV,  DA  LC  Nº  75/93).
INAPLICABILIDADE.  VALOR  DO  TRIBUTO  ILUDIDO  SUPERIOR  A  DEZ  MIL  REAIS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. REITERAÇÃO DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito policial instaurado com o fim de apurar a suposta prática de crime de descaminho (art.
334 do Código Penal), tendo em vista que o laudo pericial merceológico concluiu pela ilusão de
tributos  no  montante  de  R$  45.980,00.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos por considerar que o valor dos tributos iludidos, em contraste com o laudo
pericial merceológico, não ultrapassaria o valor estipulado no art. 20 da Lei 10.522/02, já que as
mercadorias seriam falsificadas. Discordância do Magistrado. Remessa dos autos a esta 2ª CCR,
nos termos do artigo 28 do CPP. 3. Aplicação, no caso, do Enunciado 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). 4. Segundo informações constantes dos
autos, o investigado possui reiteração delitiva. 5. 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).  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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

276. Processo: 1.25.000.000497/2016-15 Voto: 5257/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-VII  DA LC Nº  75/93.  ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1.  Conflito
negativo  de  atribuições  entre  membros  do  Ministério  Público  Federal.  Representação  de
advogada noticiando que, mulher em situação de liberdade provisória, estaria mandando fotos
nuas para o marido de sua cliente, além de ser possuidora de uma arma de fogo. Remessa à 2ª
CCR/MPF nos termos do artigo 62-VII da LC nº 75/93. 2. A Procuradora da República oficiante em
Curitiba/PR remeteu os autos à Procuradoria da República no Mato Grosso, já que a providencia
solicitada pela advogada, qual seja a revogação da liberdade provisória da denunciada, teria que
se  dar  na  cidade  de  Cuiabá,  local  onde  correria  o  processo.  3.  O Procurador  da  República
oficiante  em Cuiabá,  por  sua  vez,  aduziu  que  o  suposto  crime  teria  ocorrido  na  cidade  de
Curitiba/PR,  consignando  que  o  fato  da  denunciada  deter  incriminações  perante  a  Seção
Judiciária de Mato Grosso não implicaria na atribuição da PR/MT na investigação dos fatos em
questão. 4. A competência, em regra, é determinada pelo lugar em que se consumar a infração,
nos exatos termos do art.  70, caput, do Código de Processo Penal.  5. Conforme informações
constantes dos autos,  extrai-se que o suposto crime teria  ocorrido na cidade de Curitiba/PR,
conforme consta da denuncia oferecida. 6. Fixação da atribuição da Procuradoria da República no
Paraná 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

277. Processo: 1.13.001.000047/2015-44 Voto: 4722/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
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TABATINGA-AM

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

Ementa: PROCEDIMENTO  PREPARATÓRIO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTUPRO  (CP,  ART.  213,  §1º)
PRATICADO  CONTRA MENOR  INDÍGENA.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32
DESTA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, INCISOS IV E XI, C/C O
ART.  231).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Procedimento
preparatório autuado para apurar suposto abuso sexual de menor indígena (CP, art. 213, §1º), que
teria  sido  diagnosticada  com gonorreia.  2.  Promoção  de  Declínio  de  atribuições  que  não  foi
homologada por esta 2ª CCR, haja vista que no estágio das investigações não seria possível
aduzir  se  o  estupro  tinha  relação  com  a  cultura  ou  costume  da  etnia  indígena  Ticuna.  3.
Designado outro membro do parquet, este promoveu diligências a fim de averiguar o grau de
interferência  do  modo  de  viver  Ticuna  na  conduta  do  agressor,  supostamente  também  um
indígena. 4. Assim, a par da oitiva de antropólogo da Funai com experiência na região, além de
representante  do  Conselho  Tutelar  de  Tabatinga/AM,  que  indicaram  não  haver  na  cultura  e
costumes  Ticuna  características  que  justificassem  a  conduta  denunciada,  o  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  por
entender que o caso não envolve direitos indígenas coletivos, suscitando, ainda, a aplicação da
Súmula 140 do STJ. 5. O conceito de direitos indígenas engloba os direitos individuais dos índios
e  os  relativos  à  organização  social,  aos  costumes,  às  línguas,  crenças  e  tradições  das
comunidades indígenas, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 6.
O crime em tela se deu contra os costumes da etnia Ticuna, protegidos pela Constituição Federal
no art. 231 caput, o que atrai a competência federal por força do art. 109, XI, já que a conduta
viola  a  liberdade  sexual  e  põe  em  risco  a  organização  étnica  da  comunidade  indígena  em
questão. 7. As informações trazidas pelos especialistas, ao revés do aventado pelo membro do
parquet para justificar o declínio de atribuição, constituem verdadeiros argumentos para agravar a
conduta em tela, pois se a prática de estupro fosse um costume da etnia a atribuição também
seria  federal,  embora  em tese  seria  de  se  reconhecer  a  atipicidade  da  conduta  por  erro  de
proibição.  8.  Não homologação  do  declínio  de  atribuição  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

278. Processo: 1.24.000.000128/2014-90 Voto: 5646/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: PIC. SUPOSTOS CRIMES DOS ARTS. 168-A E 337-A DO CP E DO ART. 1º DA LEI Nº 8.137/90.
RFFP ENVIADA AO MPF PELA RFB.  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO
ANCORADA NA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS. REVISÃO (LC Nº
75/93, ART. 62, INC. IV). CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA QUE É DE
NATUREZA  FORMAL.  DEMAIS  DELITOS  QUE  JÁ  TÊM  RESPECTIVOS  CRÉDITOS
DEFINITIVAMENTE  CONSTITUÍDOS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  investigatório  criminal  que  foi
instaurado após envio ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais
pela  Receita  Federal  do  Brasil,  para  apurar  supostos  crimes  de  apropriação  indébita
previdenciária, de sonegação de contribuições previdenciárias e de sonegação fiscal (CP, arts.
168-A e 337-A e Lei nº 8.137/90, art. 1º) atribuídos a representante legal de sociedade empresária
privada. 2. Promoção de arquivamento do apuratório pelo Procurador da República oficiante, com
amparo na natureza material dos delitos examinados e na ausência de constituição definitiva dos
créditos,  ante  a  não  inscrição  em dívida  ativa.  3.  Remessa dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão (art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93). 4. Crime do art. 168-A
que é de natureza formal, caracterizando-se, tão só, pelo não repasse à Previdência Social das
contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador, não sendo imprescindível à persecução
penal o término de procedimento administrativo destinado a apurar crédito tributário. 5. Demais
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delitos  que  já  têm seus  respectivos  créditos  definitivamente  constituídos,  dado  o  término  do
procedimento fiscal no âmbito da Receita Federal, revelando-se desinfluente a inscrição em dívida
ativa.  6.  Precedentes Superior  tribunal  de  Justiça (RHC:  17702 MT 2005/0070042-2,  Relator:
Ministro  OG FERNANDES,  Data  de  Julgamento:  16/04/2009,  T6  -  SEXTA TURMA,  Data  de
Publicação:  DJe  04/05/2009)  e  do  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região  (APR:
58538420114058000,  Relator:  Desembargador  Federal  Manoel  Erhardt,  Data  de  Julgamento:
24/07/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/07/2014). 7. Designação de outro Membro do
MPF 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.

279. Processo: 1.24.000.000428/2014-79 Voto: 5647/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: NF. SUPOSTOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO ANCORADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE FISCAL E DE
MATERIALIDADE DELITIVA. REVISÃO (ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). CRIME FORMAL.
INDEPENDÊNCIA  ENRTRE  AS  ESFERAS  PENAL,  CÍVEL  E  ADMINISTRATIVA.
MATERIALIDADE  DELITIVA.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS
ELUCIDATIVAS QUANTO AO VALOR DEVIDO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato que foi instaurada para apurar
supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) atribuídos a representante
legal de sociedade empresária privada, tendo em vista ausência de repasse ao Instituto Nacional
do Seguro Social  INSS de contribuições previdenciárias recolhidas de empregados, relativamente
às  competências  de  13.2011,  07/2012,  02,  09  e  10/2013.  2.  Promoção  de  arquivamento  do
apuratório pelo Procurador da República designado por este Colegiado, com amparo, em síntese,
na ausência  de interesse fiscal  e  de  materialidade delitiva.  3.  Remessa dos  autos  a  esta  2ª
Câmara de Coordenação e Revisão (art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93). 4. Crime de
natureza formal,  que se caracteriza  pelo  não repasse  à Previdência  Social  das contribuições
previdenciárias recolhidas do trabalhador, não sendo imprescindível à persecução penal o término
de procedimento administrativo destinado a apurar crédito tributário, ou o início do momento em
que se fará relevante o interesse fiscal  pela Receita Federal  no âmbito administrativo,  ante a
independência  entre  as  esferas  cível,  penal  e  administrativa.  5.  Presença  de  materialidade
delitiva. Informações da RFB de que o contribuinte ora investigado não se encontra regular com
as contribuições previdenciárias. Divergências nos recolhimentos relativos às competências de
13.2011, 07/2012, 02, 09 e 10/2013. Necessidade de realização de diligências para coleta de
provas, a exemplo: verificação de débitos previdenciários junto à Justiça Laboral; notificação de
empregados  para  se  pronunciarem  sobre  os  fatos;  e  nova  expedição  de  ofício  à  Receita,
inquirindo acerca dos valores devidos pelos contribuintes (ainda que não instaurado procedimento
administrativo por falta de interesse fiscal), bem como ao INSS, requisitando envio de documentos
previdenciários pertinentes, de onde se possa extrair os valores em débito, a fim de se falar, ou
não, com parâmetros, em ausência de interesse penal na persecução do feito por insignificância.
7. 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.

280. Processo: 1.24.000.002089/2015-46 Voto: 5251/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, §3º). REVISÃO
DE ARQUIVAMENTO (LC  N.  75/93,  ART.  62,  IV).  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
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PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  o  crime  de  estelionato
previdenciário, tipificado no art. 171 § 3º do Código Penal, consistente no recebimento indevido de
benefício previdenciário com utilização de documento ideologicamente falso. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  haja  vista  que  a  suspeita  de  ter
arquitetado  toda  a  trama  criminosa,  investigada  em outro  IPL,  por  captar  pessoas  e  instruir
falsamente  seus  requerimentos,  dentre  eles  o  objeto  dos  autos,  teve  o  processo  contra  si
arquivado  por  ausência  de indícios  de  autoria.  Remessa dos  autos  à  2ª  CCR.  3.  O fato  da
investigação referente a  pessoa  diversa ter  sido  arquivada por  não ter  se  conseguido colher
indícios  suficientes  de  sua  participação  na  conduta  delitiva,  não  autoriza  o  arquivamento  da
presente investigação. 4. In casu, o INSS cessou o benefício após verificar a utilização de certidão
de nascimento ideologicamente falsa por parte da investigada, restando demonstrado indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva aptas a dar prosseguimento a persecução penal. 5.
Não homologação do arquivamento 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 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.

281. Processo: 1.33.000.002406/2015-15 Voto: 5652/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: NF.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/02. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO ANCORADA NA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). REITERAÇÕES DE CONDUTA DA MESMA
NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de fato que foi instaurada para apurar suposta prática de crime de descaminho (CP, art.
334),  tendo em vista  apreensão de mercadorias de origem estrangeira  desacompanhadas de
documentação comprobatória de sua regular importação. O valor total dos tributos não recolhidos
foi calculado em R$ 162,31 (cento e sessenta e dois reais e trinta e um centavos). 2. Promoção de
arquivamento  do  apuratório  pelo  Procurador  oficiante,  com  arrimo  na  insignificância,  dado  o
baixíssimo valor do tributo iludido, a despeito de registros de reiterações de conduta de mesma
natureza.  Para tanto,  citou o Membro ministerial  o valor  constante do Enunciado nº 49 deste
Colegiado,  fazendo  menção,  ainda,  ao  valor  atualizado  que  seria  insignificante  à  luz  das
Ordenações Filipinas. Por fim, registrou que, na hipótese de não homologação do feito, não veria
óbice  a  dar  continuidade  à  persecução  penal.  3.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão  (art.  62,  inc.  IV,  da LC nº  75/93).  4.  Inaplicabilidade do princípio  da
bagatela à espécie. Reiterações de condutas de mesma natureza. Inteligência do Enunciado nº 49
deste Colegiado. 5. Segundo recente entendimento ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça: O
princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como
deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de
pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal.
Imprescindível, assim, o efetivo exame das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto,
porquanto, de plano, aquele que reitera e reincide não faz jus a benesses jurídicas. () a reiteração
criminosa  inviabiliza  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  nos  crimes  de  descaminho,
ressalvada  a  possibilidade  de,  no  caso  concreto,  as  instâncias  ordinárias  verificarem  que  a
medida  é  socialmente  recomendável.  (EREsp  1217514/RS,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em
09/12/2015, DJe 16/12/2015). 6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de  Justiça  e  deste  Órgão  Revisor  (HC  nº  112.597/PR,  2ª  Turma,  DJe:  10/12/2012;  HC  nº
258.953/MG,  5ª  Turma,  DJe:  02/04/2013;  Procedimento  MPF  nº  1.25.000.001060/2015-18,
julgado em 11/05/2015, à unanimidade). 7. Não homologação do arquivamento e designação de
outro  Membro do  Ministério  Público  Federal  para prosseguir  na persecução penal,  por  ser  a
independência funcional prerrogativa indisponível e inerente à função, e não ao agente ministerial.

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

282. Processo: 1.33.000.002692/2015-19 Voto: 5651/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA (CP,  ART.  330).  EXECUÇÃO  TRABALHISTA.
PENHORA SOBRE FATURAMENTO EMPRESARIAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  ANCORADA  NA  NÃO  OCORRÊNCIA  DO  DELITO.
REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTA  2ª  CCR  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  POSSÍVEL
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (CP, ART. 168, § 1º,
INC. II). PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato que foi instaurada para apurar
possível  prática  de  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  por  parte  de  fiel  depositário,  que,
intimado,  descumpriu  ordem judicial,  nos  autos  de  execução trabalhista,  deixando de efetuar
pagamento de percentual de 10% de faturamento empresarial (R$ 20.559,86). 2. Promoção de
arquivamento do apuratório pelo Procurador oficiante ancorada na não ocorrência do delito. 3.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93).
4. A previsão em lei de penalidade administrativa ou civil  para a hipótese de desobediência a
ordem legal afasta o crime previsto no art. 330 do Código Penal, salvo quando houver a ressalva
expressa de cumulação.  Essa é a  jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal  e do Superior
Tribunal de Justiça (SS nº 3456/PA, DJe 21/5/2009; HC: nº 88.452/RS, DJ:  19/5/2006; HC nº
186.718/RJ,  DJe  6/9/2013).  5.  No  particular,  o  descumprimento  da  ordem  caracterizou  ato
atentatório à dignidade da Justiça, previsto no art. 600, inc. III, do Código de Processo Civil, cuja
sanção é a aplicação de multa não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução
(CPC, art. 601), pelo que não resta despertado o crime de desobediência. 6. Lado outro, incabível
a análise do delito de fraude à execução, que se procede, em tal hipótese, mediante ação penal
privada (queixa), já que ausente prejuízo direto e específico a bem de entes públicos, in casu, da
União  ou  de  suas  entidades  (CP,  art.  24,  §  2º).  7.  Todavia,  visualiza-se  possível  crime  de
apropriação indébita, que, inclusive, tem a pena aumentada quando o agente recebe a coisa na
qualidade de depositário judicial  (CP, art.  168,  inc.  II),  conforme precedentes deste Colegiado
(Procedimentos MPF n° 1.33.000.002414/2015-61 e nº 1.00.000.008789/2014-03). 8. Elemento
subjetivo do tipo, ou eventual causa excludente de ilicitude ou extintiva de punibilidade, que deve
ser  afastado  no  curso  da  ação  penal,  sob  o  crivo  do  contraditório  e  da  ampla  defesa.  9.
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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

283. Processo: DPF/AGA/TO-00199/2015-INQ Voto: 5232/2016 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de extorsão mediante sequestro (CP, art. 159, §1º). Gerente de agência
dos Correios teria sido sequestrada junto a sua família, e como condição do resgate, teria que
subtrair valores da agência onde trabalha e entregá-los aos sequestradores. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32, 2ªCCR) que se recebe como Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62,
inciso  IV).  A  despeito  dos  valores  terem  sido  recuperados  antes  de  serem  entregues  aos
sequestradores, não gerando prejuízo financeiro à EBCT, tem-se que o crime ocorreu em razão
do cargo que a vítima ocupava. Atribuição do Ministério público federal para o caso. No entanto,
de  acordo  com  os  elementos  coligidos  aos  autos,  mesmo  após  a  realização  de  diversas
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diligências pela Polícia Federal, não conseguiu-se identificar nenhum dos criminosos, já que a
vítima  não  reconheceu  um dos suspeitos  e  o  exame de  material  papilar  colhido  também foi
negativo para àquele. Ausência de indícios de autoria delitiva. Homologação do arquivamento com
as ressalvas do art. 18 do CPP.

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.

Homologação do Declínio de atribuição

284. Processo: DPF/DF-0927/2015-INQ Voto: 5242/2016 Origem: GABPR29-WDMO - 
WELLINGTON DIVINO MARQUES 
DE OLIVEIRA

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

Ementa: Inquérito policial. 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  esquema de  clonagem de  cartões  de  crédito.
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.

285. Processo: DPF/SNM/PA-00200/2013-INQ Voto: 5616/2016 Origem: GABPRM1-JAS - JANAINA
ANDRADE DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes previstos nos arts. 334 e art. 293, § 1º, inc. III, alínea a, ambos
do Código Penal e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 1) Armazenamento de 276 caixas de cigarros,
com  50  maços  cada,  possivelmente  de  procedência  estrangeira,  desacompanhadas  da
documentação fiscal comprobatória da regular importação: declínio de atribuições que se recebe
como arquivamento. Crime que é de competência da Justiça Federal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Realização de perícia nos tabacos. Laudo que concluiu
pela impossibilidade de se atestar a autenticidade dos cigarros. Ausência de prova da natureza
estrangeira da mercadoria apreendida. Homologação de arquivamento. 2) Falsificação de selo de
Imposto sobre Produto Industrializado  IPI e posse ilegal de arma de fogo, calibre 38: declínio de
atribuições. Revisão (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Ausência de ofensa direta e específica a
bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Segundo entendimento do Superior tribunal de Justiça: A falsificação de selos de IPI em maços de
cigarros falsificados não caracteriza crime de natureza fiscal, tendo em vista que o único propósito
é  o  de  conferir-lhes  aparência  de  produto  autêntico,  com  afinalida  de  de  facilitar  a  sua
comercialização, além disso não há fato gerador do aludido imposto a configurar a fraude ao fisco,
não havendo que se falar, portanto, em competência da Justiça Federal para processar e julgar o
presente feito. (CC: 124091 MG 2012/0177093-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Data de Julgamento: 12/12/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2012).
Noutro passo, mutatis mutandis, o Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para
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o processo e julgamento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, que continua sendo da
Justiça  Estadual.  Precedentes  STJ (AgRg no  CC 130970/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Terceira
Seção, Dje 26/02/2014; CC 45483/RJ, Rel. Min Nilson Naves, Terceira Seção, DJ 09/02/2005).
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.

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.

286. Processo: 1.14.000.002964/2015-36 Voto: 5611/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Relatório de Inteligência Financeira enviado ao Ministério
Público Federal pelo de Controle de Atividades Financeiras  COAF. Movimentações financeiras
atípicas  em contas  bancárias  de  diversas  pessoas  físicas,  entre  o  período  de  16/02/2015  a
17/05/2015. Declínio de atribuições que se recebe, em parte, como arquivamento. 1) Supostos
crimes de sonegação de tributo federal (Lei nº 8.137/90, art. 1º) e de lavagem de dinheiro (Lei nº
12.683/2012, art. 1º): Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime fiscal que é
de natureza material. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal no caso
examinado. Ausência de provas da materialidade do branqueamento de capitais. Inexistência 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.  2)
Supostos crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 12.683/2012, art. 1º) e de receptação (CP, art.
180): Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Entendimento de
que o  crime  de  lavagem de  dinheiro  é  de  competência  da  Justiça  Federal  somente  quando
praticado  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional;  contra  a  ordem  econômico-financeira;  em
detrimento  de  bem,  serviço  ou interesse direto  e  específico  da União,  ou de suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas; ou quando o crime antecedente for de competência da Justiça
Federal. Receptação que se refere a cargas roubadas de particulares. Inexistência 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
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.

287. Processo: 1.15.000.001261/2016-34 Voto: 5304/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação dando conta da possível prática de assédio moral contra servidor
público. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Conduta suportada por servidor público
municipal. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas
entidades autárquicas, ou empresas públicas federais. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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288. Processo: 1.20.000.000772/2016-79 Voto: 5670/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação sigilosa. Suposto crime de exercício ilegal da medicina (CP, art.
282). Anúncio em página da Internet de aplicação de produtos médicos por esteticista. Revisão de
declínio  de  atribuições  (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. Outrossim, o só fato de a conduta ter
sido praticada por meio virtual também não é apta a atrair a competência federal para o exame do
feito. 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.

289. Processo: 1.20.000.001088/2015-23 Voto: 5612/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. 1) Fato I: simulação de existência de ações trabalhistas, com a
finalidade  fraudulenta  de  liberar  créditos  constringidos  em  razão  de  outra  demanda  laboral.
Requisição de instauração de inquérito policial. Recurso da parte. Aplicação do princípio do ne bis
in idem. Fato II: relato de existência de anterior condenação criminal. Ausência de fato criminoso
específico a ser apurado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Homologação
do arquivamento. Representante que foi devidamente comunicado, nos termos do Enunciado nº
46 deste Colegiado. 2) Fato III: suposta constituição de sociedades empresárias fantasmas. Fato
IV: supostas fraudes em matrículas de imóveis compreendidas no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Comodoro/MT. 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, 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. 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.

290. Processo: 1.21.000.000469/2016-39 Voto: 5235/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Noticia 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 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
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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, já que o investigado é ligado ao tráfico de drogas. 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.

291. Processo: 1.21.001.000099/2016-20 Voto: 5314/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto discurso de ódio contra homossexuais proferido por vereador. Revisão de
declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR). 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

292. Processo: 1.23.005.000077/2016-55 Voto: 4828/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar representação de particular noticiando que estaria sofrendo
perseguição  por  parte  de  servidor  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  -  SEMMA de
Conceição  do  Araguaína/PA.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Conduta
praticada  por  servidor  público  municipal.  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.

293. Processo: 1.23.005.000138/2016-84 Voto: 5673/2016 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.
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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.

294. Processo: 1.24.000.002396/2015-27 Voto: 5614/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de difamação praticado por meio da Internet. 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,  somente por este motivo,  a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal.. 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  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.

295. Processo: 1.25.002.000812/2016-86 Voto: 5671/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima. Suposto crime de exercício ilegal da medicina (CP, art.
282) ou de lesão corporal (CP, art. 129). Relato de que farmacêutico atuante em clínica particular
teria realizado peeling de fenol corporal e causado queimaduras extensas em paciente, que fora
internada com risco de morte. Revisão de declínio de atribuições (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.

296. Processo: 1.26.000.000715/2016-76 Voto: 5258/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Noticia de fato. Representante alega a ocorrência de saques indevidos de conta do FGTS de seu
pai, além de advogado estar retendo indevidamente documentos originais de seu genitor. 1) Crime
de estelionato (CP, art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Último
saque indevido na conta do FGTS ocorrido em 05/09/2002. Pena máxima cominada de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de 12
anos da data do último saque. Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, arts. 107, IV, e 109,
III). Homologação do arquivamento. 2) Suposto crime de supressão de documento (CP, art. 305).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Documentos pertencentes
a particular. 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. 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.

297. Processo: 1.26.000.001153/2016-88 Voto: 5305/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Representante noticia que pessoas ligadas a uma igreja estariam sequestrando e
assassinando  idosos  para  ficar  com  suas  casas  e  aposentadorias.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da
União. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atuação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

298. Processo: 1.26.003.000086/2016-54 Voto: 5694/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: Notícia de fato. Representante que relata possíveis maus tratos ao sobrinho, que recebe benefício
assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência, sendo o valor da benesse, no
entanto, retido indevidamente por sua genitora. Declínio de atribuições que se recebe, em parte,
como arquivamento. 1) Supostas irregularidades relacionadas ao benefício assistencial: Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O mau uso do cartão magnético pela mãe do
infante  não  configura,  por  si  só,  fato  penalmente  típico.  Homologação  do  arquivamento.  2)
Suposto crime de maus tratos (CP,  art.  136):  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta  2ª
CCR/MPF). Os crimes contra crianças e adolescentes se encontram previstos como objeto de
repressão em tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Contudo, no caso examinado,
não se reconhece a competência da Justiça Federal, com base no art. 109, inc. V, da Constituição
Federal,  pois  ausentes  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  noticiada.  Precedentes  do
Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC  nº  121.431/SE,  Terceira  Seção,  DJe:  07/05/2012;  CC  nº
121.372/SC, Terceira Seção, DJe: 25/05/2012). 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 de atribuições.

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
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do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  e  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

299. Processo: 1.27.000.001138/2016-01 Voto: 5303/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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 forte indício de retenção de mais de 60% do valor referente a Requisição de Pequeno Valor
RPV,  por  parte  de  advogado  constituído  em ação  judicial  ajuizada  contra  INSS.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Eventual prejuízo causado pelo ilícito restrito exclusivamente
aos interesses de particular. 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.

300. Processo: 1.29.000.001531/2016-11 Voto: 5321/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de divulgação de segredo (CP, art. 153, §1º-A). Rés em processo que corre
na 6ª Vara Cível de Porto Alegre/RS, teriam acostado aos autos Declaração de Imposto de Renda
de  Pessoa  Física  de  terceira  pessoa,  sem  conhecimento  ou  autorização  dessa.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Prejuízo contra a esfera particular. Suposto crime que
teria ocorrido nos autos de processo que corre na 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
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.

301. Processo: 1.29.000.002080/2016-30 Voto: 5672/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297)
ou de falsidade ideológica (CP, art. 299). Oferta irregular de cursos de graduação e pós-graduação
em  Medicina  por  diversas  escolas,  sem  autorização  do  Ministério  da  Educação   MEC,  que
estariam fazendo convênios com outras instituições credenciadas mediante acerto comercial. A
escola  credenciada  apenas  expediria  o  certificado  sem  ter  efetivamente  ministrado  o  curso.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Instituições de ensino
particulares. Prejuízos suportados por particulares. Fatos que não se reportam a uso de diploma
ou  certificado  perante  órgão  ou  entidade  federal.  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
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Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

302. Processo: 1.29.011.000020/2016-53 Voto: 5700/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de fato.  Supostos crimes de estelionato (CP, art.  171) e de falsificação de documento
particular (CP, art. 298). Relato de irregularidades na formação de sindicato, em período no qual
os  representantes  estavam impossibilitados  de  permanecerem trabalhando,  e  de  fraudes  em
atestados médicos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Falsum que não maculou fé pública de entidade federal. Eventuais irregularidades sindicais que
foram suportadas  por  particulares.  Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  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.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

303. Processo: 1.30.001.001757/2016-91 Voto: 5310/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Envio de fotos de um homem nu em um grupo de e-mail. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  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
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.

304. Processo: 1.30.001.002656/2016-38 Voto: 5615/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (CP. art. 147). Representante afirma ter sido ameaçado
por particular, dentro de estabelecimento comercial. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Conflito  entre  particulares.  Ausência  de  ofensa  direta  e  específica  a  bem,  serviço  ou
interesse 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 a
persecução penal. 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.

305. Processo: 1.30.020.000198/2016-74 Voto: 5307/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX)  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada  pirâmide  financeira.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  Constatação  de  que  os  representantes  legais  da  referida
sociedade empresária foram denunciados nos autos do Processo n° 0014695-64.2013.403.6181,
perante  a  6ª  Vara  Criminal  Federal  de  São  Paulo,  em  razão  da  realização  da  mencionada
pirâmide financeira. Ocorre que, ainda no curso das investigações, foi impetrado o HC n° 293.052-
SP (2014/0090984-5) no Superior Tribunal de Justiça, para discussão acerca da competência para
apuração e julgamento dos fatos contidos na denúncia, tendo sido proferido acórdão decidindo
que as operações características da pirâmide financeira, sob o disfarce de marketing multinível,
não constituem atividades financeiras, para fins de incidência das Leis n° 7.492/86 e 7.365/76. Na
hipótese em análise, o Eg. STJ tratou o referido caso como possível delito contra a economia
popular,  de competência  da Justiça Estadual.  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). Recente precedente deste Colegiado que
acatou a aludida tese do STJ (Voto nº 8239/2015, Procedimento MPF nº 1.33.009.000005/2015-
41, Rel.  José Osterno Campos De Araújo). Ausência 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.

306. Processo: 1.34.001.003247/2016-18 Voto: 5306/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação apócrifa, narrando a prática de tráfico ilícito de entorpecentes,
favorecimento à prostituição, corrupção de menores, venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas
a crianças e  adolescentes,  poluição sonora e corrupção ativa  e  passiva.  Revisão de declínio
(Enunciado nº 32  2ª  CCR/MPF).  Supostos crimes atribuídos a  servidora pública municipal  e
particular proprietário de estabelecimento comercial. Ausência de lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atuação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

307. Processo: 1.34.004.000363/2016-47 Voto: 5309/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de descaminho (CP, art. 344). Policial Militar surpreendeu indivíduo
na rua oferecendo 03 (três) aparelhos celulares sem a devida documentação. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Não há informações que indiquem que os aparelhos
apreendidos sejam de procedência estrangeira.  Possível  falsidade dos aparelhos,  indicando o
cometimento de crime contra marca (Lei nº 9.279/96, art. 190, I). Ausência de lesão direta a bens,
serviços ou interesse da União. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atuação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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308. Processo: 1.34.009.000200/2016-14 Voto: 5666/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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 a instituição financeira privada, em nome de beneficiário do Instituto
Nacional do Seguro Social  INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 desta 2a
CCR). Banco particular. Prejuízo que foi 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 direta e específica à União ou a qualquer
de  suas  entidades.  Precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (Informativo  nº  432;  CC
125061/MG,  Dje  17/05/2013;  e  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.  Precedentes  deste  Colegiado  (Procedimentos  MPF  nos  1.18.000.001307/2016-11;
1.27.000.001042/2016-34; 1.11.001.000344/2015-64; e 1.23.000.002005/2013-40). 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.

309. Processo: 1.34.010.000302/2016-09 Voto: 5664/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  entre
particulares. Relato de recebimento de e-mail de teor falso pela Internet, informando pendência de
débitos  tributários  inexistentes.  Arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições.
Revisão  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  Endereços  de  correios  eletrônicos  privados  sem
referência, sequer, a ente público. Inexistência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e
específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais. Carência
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  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.

310. Processo: 1.36.001.000288/2015-99 Voto: 5265/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de corrupção de menores (Lei nº 8.069/90, art. 244-B). Aliciamento
de menores para o cometimento do crime de tráfico. 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.  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.
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CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

311. Processo: 1.30.001.004715/2015-21 Voto: 5229/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº  32  da  2ª  CCR).  Golpe  praticado  contra  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Pelo Provimento do recurso

312. Processo: DPF/MBA/PA-00277/2013-INQ Voto: 5271/2016 Origem: GABPRM1-NMFSP - 
NATHALIA MARIEL FERREIRA DE 
SOUZA PEREIRA

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

Ementa: Recurso. Inquérito policial.  Suposto crime de estelionato (CP, art.  171, § 3º).  Recebimento de
benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 01/2007 a 03/2010. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Apesar das diligências encetadas pela autoridade
policial, não conseguiu-se obter elementos suficientes para se apontar a autoria delitiva. Saques
efetuados  por  cartão  magnético,  ausência  de  renovação  de  senha,  procurador  cadastrado  e
inexistência de imagens do Banco. Possíveis diligências remanescentes que não trariam suporte
probatório suficiente para se identificar o autor dos saques. Provimento do recurso para insistir no
arquivamento da presente notícia de fato.

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

313. Processo: 1.26.000.003574/2015-62 Voto: 5617/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Recurso. Noticia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Obtenção fraudulenta de
empréstimo consignado junto à instituição financeira privada em nome de beneficiário do Instituto
Nacional do Seguro Social  INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 desta 2ª
CCR/MPF). Banco particular. Prejuízo que foi suportado unicamente por particular. Inexistência de
lesão direta e específica à União ou a qualquer de suas entidades.  Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (Informativo nº 432; CC 125061/MG, Dje 17/05/2013; e 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. Precedentes deste Colegiado (Procedimentos MPF nos
1.18.000.001307/2016-11;  1.27.000.001042/2016-34;  1.11.001.000344/2015-64;  e
1.23.000.002005/2013-40).  Provimento  do  recurso  para  insistir  no  declínio  de  atribuições  da
presente notícia de fato ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  provimento  do
recurso, 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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Homologação de Arquivamento

314. Processo: DPF/AC-00059/2013-INQ Voto: 5240/2016 Origem: NUCRIM/PRAC - NÚCLEO
CRIMINAL DA PR/AC

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  em virtude  de  representação  criminal,  com o  objetivo  de  apurar
possíveis  crimes de injúria  e  ameaça (CP,  arts.  140 c/c  147) contra  professora de instituição
federal  que  teria  recebido  diversas  mensagens  ofensivas  em  seu  celular.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Últimas mensagens que datam de 21/01/2013. Penas
máximas dos crimes mencionados de 6 (seis) meses de detenção. Extinção da punibilidade (CP,
art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal já que decorridos mais de 3 (três) anos dos
fatos (CP, art. 109, VI). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

315. Processo: DPF/AGA/TO-00005/2015-INQ Voto: 5298/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito policial.  Crime de roubo praticado em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos  EBCT. Dois indivíduos munidos de arma de fogo renderam 02 servidores dos correios
e um cliente no Município de Aragominas/TO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligencias. Vestígios papiloscópicos sem condições técnicas para um possível confronto e
individualização. Registro no sistema CFTV da agência que, devido baixa resolução das imagens,
não possibilitou identificar  os autores do delito.  Inexistência de elementos mínimos de autoria
delitiva e inexistência de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

316. Processo: DPF/AGA/TO-00206/2014-INQ Voto: 5699/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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). Indivíduos
armados que em 02.10.2014, subtraíram numerário de terminal de auto atendimento da Caixa
Econômica  Federal   CEF,  localizado  em  hospital  municipal,  no  Município  de  Bairros  de
Araguanã/TO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Prejuízo no
valor  de  R$  37.595,00  (trinta  e  sete  mil  quinhentos  e  noventa  e  cinco  reais).  Oitiva  dos
funcionários  abordados  pelos  agentes  criminosos.  Ausência  de  informações  acerca  das
características  dos  investigados,  que  estavam  encapuzados  quando  da  prática  delitiva.
Informações de que não há circuito interno de câmeras no local, nem em casas ou comércios
vizinhos. Insucesso na coleta de elementos mínimos acerca das características dos autores e de
outras  informações  em  torno  da  dita  infração.  Possível  veículo  que  foi  utilizado  para  o
cometimento  do  crime que não pode ser  submetido  à  perícia,  ante  violação pela  entrada  de
terceiros. Declaração do dono do referido carro de que tal bem nunca foi objeto de furto ou roubo,
nem saiu da municipalidade na data dos fatos examinados.  Inexistência de linha investigativa
capaz  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  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.
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317. Processo: DPF/JFA-00226/2015-INQ Voto: 5686/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito policial. Envio de ofício ao Ministério Público Federal pela Vara da Subseção Judiciária
de Muriaé/MG. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) ou de falso testemunho (CP,
art.  342).  Autora  que  alegou  em Juízo,  no  bojo  de  ação  previdenciária,  ter  sido  meeira  de
testemunha,  no  período  de  2005/2007,  mediante  contrato  verbal,  apresentando,  para
comprovação da atividade rurícola, declaração de sindicato rural, em que o nome daquela consta
do campo proprietário declarante. Lado outro, a mencionada testemunha negou a existência de
labor com a autora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oitiva das
partes. Testemunha que confirmou, em sede policial, o teor das declarações prestadas em Juízo.
Presidente do citado sindicato que atestou ter o depoente ali comparecido, ratificando, assim, o
documento por este impugnado. Fatos que datam de longos anos, a permitir a ilação de ter a
testemunha diferente percepção sensorial e cognitiva quanto à realidade fática perquirida, sem
indício de dissensão entre ela e a ciência da inveracidade. Noutro giro, ainda que se tomasse a
palavra do declarante como condizente com a verdade dos fatos, tal afirmação, por si só, seria
insuficiente a rebater as alegações contrapostas da autora e da Presidente sindicalista, pelo que a
solução  do  embate  se  mostraria  de  difícil  elucidação  investigativa.  Ausência  de  provas  da
materialidade delitiva e de diligências capazes de modificar o frágil panorama 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.

318. Processo: DPF/RDO/PA-00114/2011-INQ Voto: 5698/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito policial.  Representação. Suposto crime de incitação ao crime (CP, art.  286)  ocorrido
durante reunião em assentamento no Município  de Santana do Araguaia/PA,  coordenada por
chefe de Unidade Avançada do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  INCRA de
Conceição do Araguaia/PA. O teor da incitação seria no sentido de induzir invasores de fazendas
a  voltarem  e  permanecerem  ocupando  área  desapropriada,  contrariamente  à  vontade  do
proprietário e de determinação judicial de reintegração de posse. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Prescrição da pretensão punitiva  estatal.  Pena máxima cominada em
abstrato para o delito que é de 06 (seis) meses de detenção. Decurso de mais de 03 (três) anos
da data do fato, ocorrido em 11.11.2011. Extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 107, inc.
IV, e 109, inc. VI, ambos do Estatuto Repressivo. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

319. Processo: DPF/RN-00704/2014-IP Voto: 5697/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155, caput). Desaparecimento de 01 de aparelho
celular PDA LG  modelo LG750Q, pertencente ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE,  ocorrido  no  interior  de  residência  de  funcionário,  no  Município  de  São  Gonçalo  do
Amarante/MG,  em  16.08.2014.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências. Ausência de imagens de câmeras de segurança. Depoimentos que não lograram êxito
na identificação de suspeito. Inexistência de testemunhas. Ausência de elementos mínimos de
autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Inexistência de justa causa para o
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prosseguimento do feito. 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.

320. Processo: DPF-UDI-00135/2014-INQ Voto: 5272/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito  policial.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  a  ordens  judiciais  por
funcionários  da  CEF.  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. Fatos ocorridos nos
anos de 2011 e 2012. Prescrição da pretensão punitiva estatal já que decorridos mais de 03 (três)
anos da data dos fatos (CP, art.  109, inc. VI).  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.

321. Processo: DPF-UDI-00625/2015-INQ Voto: 5297/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, inc. II) praticado em
desfavor  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos   EBCT.  Ocorrência  de  tentativa  de
arrombamento nas janelas e grades da agência dos Correios no Município de Cascalho Rico/MG.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligencias.  Os  prejuízos  sofridos
decorreram apenas das avarias nas portas e janelas da unidade.  Não houve a subtração de
objetos postais, e nem de valores ou bens da agência. Inexistência de câmaras ou sistema de
alarme,  não  tendo  sido  identificados  vestígios  que  pudessem levar  aos  autores  do  malfeito,
ocorrido  de madrugada e percebido  por  funcionários  dos  Correios  na  manhã seguinte.  Caso
investigado em que não há indicação de testemunhas, ou mesmo possibilidade de identificação
de  suspeitos.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  autoria  delitiva  e  inexistência  de  linha
investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

322. Processo: SRPF-AP-00178/2014-INQ Voto: 5245/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155,  caput)  de  bens  (impressora,  câmera
fotográfica e dois rádios comunicadores) pertencentes ao IBAMA. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Sindicância que não logrou êxito em identificar os autores do delito.
Oitiva  policial.  Depoimentos  que  também  não  foram  capazes  de  identificar  algum  suspeito.
Verificação que na época na qual os bens foram furtados o IBAMA se encontrava em reforma,
havendo grande fluxo de pessoas no local.  Ausência  de imagens de câmeras de segurança.
Inexistência  de  testemunhas.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  linha
investigativa capaz de esclarecê-la. 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
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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.

323. Processo: SRPF-AP-00202/2015-INQ Voto: 5294/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de
benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 11/2005 a 02/2006. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  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.  Impossibilidade  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual, uma vez transcorrido mais de 10 anos do último recebimento irregular.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

324. Processo: SRPF-AP-00223/2015-INQ Voto: 5244/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de estelionato (CP, art.  171,  § 3º).  Recebimento de benefício
previdenciário após o óbito do titular no período de 9/2006 a 03/2007. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Não  identificação  e  localização  de  familiares.
Inexistência de procurador cadastrado. Saques efetuados por cartão magnético. Impossibilidade
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, uma vez transcorrido mais de 9
(nove) anos do último recebimento irregular.  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.

325. Processo: 1.00.000.002524/2016-55 Voto: 5690/2016 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
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Callou de Araújo Sá.

326. Processo: 1.00.000.002702/2016-48 Voto: 5302/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relatório de fiscalização que concluiu pela
inexistência  de  práticas  que  caracterizem  trabalho  em  condições  degradantes.  Ausência  de
materialidade  delitiva  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.

327. Processo: 1.00.000.004023/2016-11 Voto: 5256/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  INSERÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  FALSAS  NA  DECLARAÇÃO  DE
IMPOSTO  DE  RENDA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).
CONSUNÇÃO. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 1º, I DA LEI Nº 8.137/1990. HOMOLOGAÇÃO
DE ARQUIVAMENTO 1. Noticia de que terceiro teria inserido informações falsas nas DIRF's de
duas sócias laranjas, com o fim de lhes conferir capacidade econômica além de dar aparência de
regularidade  à  empresa  na  qual  figuravam  falsamente  como  sócias  e  que  de  fato  não
existia.Dessa forma, a citada empresa era utilizada para realizar importações fraudulentas por
meio do qual terceiro agente praticou o crime de sonegação fiscal. 2. O Procurador da República
promoveu o arquivamento dos autos por  entender que a inserção de informações falsas nas
DIRF's teve como fim a prática do crime de sonegação fiscal, sendo a falsidade absorvida por
aquele. Sustentou, ainda, que caso o entendimento fosse por considerar a falsidade como crime
autônomo,  a  conduta  se  enquadraria  no  art.  2º,  I  da  Lei  nº  8.137/90,  sendo  que  já  estaria
prescrito, em virtude da falsidade mais recente teria ocorrido em 01/09/2009. 3. O Juiz Federal, no
entanto, entendeu que a inserção de dados falsos nas DIRF's constituíram crime autônomo ao
crime de sonegação fiscal, tipificando a conduta no art. 299 do Código Penal, não havendo que se
falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. Remessa dos autos a 2ª CCR nos moldes do
art. 28 do CPP. 4. Com efeito, entendo que dado ao nítido intuito de suprimir tributo, a conduta,
por força do princípio da consunção, amolda-se ao art. 1º da Lei 8.137/1990, restando absorvido o
falso.  Precedente STJ (EREsp 1154361/MG, Rel.  Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/02/2014, DJe 06/03/2014; AgRg no Resp 1333285/RS, Laurita Vaz, Quinta Turma,
26/11/2013, Dje 09/12/2013) 5. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

328. Processo: 1.00.000.008317/2016-12 Voto: 5264/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP). Fiscalização
realizada em sociedade empresaria.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Relatório de fiscalização que concluiu pela inexistência de práticas que caracterizem trabalho em
condições degradantes.  Ausência de materialidade delitiva 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
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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.

329. Processo: 1.11.000.000589/2016-82 Voto: 5250/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos  crimes de estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticados em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Envio de 10 (dez) casos em que presentes
a realização de saques indevidos de vários benefícios previdenciários após óbitos dos titulares.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) 01 (um) caso em que constatada a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pela pena máxima cominada em
abstrato para o delito (CP, art. 109, inc. III). Decurso de mais de 12 anos das datas dos últimos
saques indevidos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). 2) 09 (nove) casos em que se
verificam  terem  sido  os  benefícios  sacados  mediante  utilização  de  cartão  magnético,  sem
procurador legal ou representante cadastrado e de elementos concretos (a exemplo de imagens
dos saques, confissão, renovação de senha após o óbito, entre outros) que permitam esclarecer o
responsável  pela  vantagem  indevida.  Ausência  de  indícios  mínimos  da  autoria  delitiva  e  de
diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório atual. Carência de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal, sobretudo ante o lapso decorrido entre as datas dos
fatos e a presente data. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

330. Processo: 1.14.000.001531/2016-44 Voto: 5243/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Empresa  pública  teria
prestado informações falsas à Agência Nacional do Petróleo  ANP, via correio eletrônico, acerca
da localização de determinado gasoduto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Aplicação de multa administrativa por parte da ANP. Divergência de informação que decorreu por
erro de interpretação quanto ao que fora solicitado pela ANP, motivado pela prática da Petrobras
em denominar as áreas dentro das concessões por sua posição geográfica. Ainda, tem-se que por
ato voluntário, a Petrobras esclareceu o equívoco referente à localização do gasoduto. Informação
inexata que nenhum benefício trouxe à empresa pública. Apresentação de justificativa plausível.
Ausência de provas de dolo concreto na conduta perpetrada. Atipicidade penal. Homologação do
arquivamento. HOM

Deliberação: Em 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.

331. Processo: 1.14.003.000028/2016-41 Voto: 5685/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Representação anônima. Suposto crime de furto de água no
perímetro de irrigação Barreiras Norte, administrado pela Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba  CODEVASF, entre 2009 a 2011, consistente na redução do
volume medido em descompasso com o crescimento de área irrigada. Apontou-se ainda que não
se teria identificado evolução tecnológica suficiente para justificar o referido decréscimo Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oficiada a CODEVASF informou ter
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instaurado sindicância, em 2012, e, conforme respectivo relatório final os fatos mencionados pelo
denunciante como 'desvios de água' não foram comprovados da forma apresentada na denúncia,
mas apenas em casos isolados, como verificado em lotes invadidos, que se encontram na alçada
judicial.  Evidentemente,  considerando  a  divulgação  antecipada  da  sindicância,  eventuais
irregularidades podem ter  sido acobertadas.  Contudo,  a  comissão verificou uma sucessão de
falhas recorrentes de gestão, que permitem o surgimento de irregularidades que podem resultar
em prejuízos para os usuários e para a própria Codevasf.. Ademais, investigação administrativa
conduzida  pela  companhia  central  (em  Brasília)  não  identificou  os  desvios,  embora  tenha
apontado falhas de gestão. Ausência de provas da materialidade e de indícios mínimos de autoria
delitiva e de diligências capazes de modificar o frágil panorama atual. Inexistência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do
Código de Processo Penal de 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.

332. Processo: 1.15.004.000146/2015-21 Voto: 5684/2016 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 estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego   MTE.  Recebimento  indevido  de  01  (uma)  parcela  de
seguro-desemprego, durante período de labor. Reclamante que declarou em audiência trabalhista:
que ele e a empresa reclamada fizeram acordo para sacar o FGTS e se habilitar no seguro-
desemprego  e  continuar  trabalhando  normalmente;  que  não  houve  nenhuma  solução  de
continuidade no contrato de trabalho.. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligência. Oitiva do investigado, que, contrariamente ao alegado na dita reclamatória, asseverou
ter recebido a parcela da benesse enquanto trabalhava em seu novo vínculo empregatício, de
caráter precário (informal), de modo que acreditou não haver óbice à percepção conjunta, relativa
ao último mês do seguro. Versão apresentada judicialmente que aponta, apenas, para o objetivo
de corroborar teor da petição inicial, a fim de não existir solução de vínculo empregatício e evitar a
prescrição da pretensão trabalhista. Isso porque a manutenção de um empregado informal, nesse
caso, representaria alto risco para a sociedade empresária, por envolver o serviço de vigilante
segurança patrimonial  ou armada.  Ausência  de prova de dolo  efetivo na conduta examinada.
Homologação de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e da
Súmula nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

333. Processo: 1.17.002.000084/2016-84 Voto: 5683/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Representação identificada. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171,
§ 3º) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Representante que
relata recebimento indevido de pensão por morte de sua genitora por parte de seu genitor, uma
vez que o casal teria se divorciado e não conviviam juntos há mais de 30 (trinta) anos, quando do
requerimento administrativo da benesse. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). À época dos fatos,
o  INSS não  exigia  que  o  requerente  declarasse  se  permanecia,  ou  não,  convivendo  com a
esposa. Neste sentido era o teor da Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010, vigente à época:
Art. 323. O cônjuge separado de fato, divorciado ou separado judicialmente, terá direito à pensão
por morte, mesmo que este benefício já tenha sido requerido e concedido à companheira ou ao
companheiro, desde que beneficiário de pensão alimentícia, conforme disposto no § 2º do art. 76
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da Lei nº 8.213, de 1991. (...) § 2° A certidão de casamento apresentada pelo cônjuge, na qual não
conste averbação de divórcio ou de separação judicial, constitui documento bastante e suficiente
para comprovação do vínculo, devendo ser exigida a certidão atualizada e prova da ajuda referida
no § 1º deste artigo apenas nos casos de habilitação de companheiro(a) na mesma pensão. § 3º
Poderá ser concedida pensão por morte, apesar do instituidor ou dependente, ou ambos, serem
casados com outrem, desde que comprovada a separação de fato ou judicial em observância ao
disposto no art. 1.723 da Lei nº 10.406, de 2002, que instituiu o Código Civil e a vida em comum,
observado o rol exemplificativo de documentos elencados no art.  46..  Crime não configurado.
Homologação do arquivamento.

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

334. Processo: 1.18.000.002327/2015-11 Voto: 5263/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Noticia de fato. Notícia de que juiz de paz do município de Araporã/MG estaria cobrando para
homologar rescisões de contratos de trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Notícia genéria, desacompanhada da identificação do suposto autor,  bem como de outros
elementos probatórios aptos a dar início a persecução penal. Ausência 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

335. Processo: 1.18.001.000054/2016-41 Voto: 5688/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado tentado (CP, art. 171, § 3º, cc. o art. 14,
inc. II) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Tentativa de realização
de  saque  de  parcela  de  benefício  previdenciário  em  terminal  de  autoatendimento  da  Caixa
Econômica  Federal,  em  Anápolis/GO,  em  01.12.20115,  mediante  apresentação  de  cartão  e
documento de identificação de terceira beneficiária (não alfabetizada), o que foi constatado após
coleta de impressão digital para conferência, em que verificada distinção entre a impressão da
agente e da titular da benesse. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ao ser
informada  de  que  a  realização  de  saques  por  terceiros  somente  é  permitida  mediante
apresentação de procuração válida com poderes para tal, a investigada declarou ter agido desse
modo para ajudar a sua sogra, que se encontrava impossibilitada de se deslocar até a agência
para efetuar o saque, não objetivando, em nenhum momento, causar prejuízo a esta, nem à CEF
ou  ao  INSS.  A CEF  aduziu  que  a  quantia  adversada  foi  devidamente  estornada  e  que  o
comprovante de pagamento foi arquivado, tendo o valor sido posteriormente liberado à própria
beneficiária.  Ausência  de  prova  concreta  de  dolo  na  conduta  examinada.  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.

336. Processo: 1.20.000.000995/2014-74 Voto: 5231/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  administrativo  instaurado  para  documentar,  registrar  e  acompanhar  todos  os
trabalhos desenvolvidos pela Força Tarefa Ararath. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Atividades  da  Força  Tarefa  encerradas.  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.

337. Processo: 1.20.000.001082/2015-56 Voto: 5687/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Procedimento  instaurado  no  intuito  de  coletar  provas
complementares a fatos investigados em ação penal.  Revisão (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Documentos que foram obtidos e utilizados na referida ação. 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.

338. Processo: 1.22.003.000425/2016-41 Voto: 5324/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime contra o consumidor (CDC, art. 68), consistente na publicidade, em
programa  de  rádio,  de  produto  sem  registro  no  órgão  de  vigilância  sanitária.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A despeito da conduta não afetar bens, serviços ou
interesse da União, faz mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, já
que matéria de ordem pública. Pena máxima cominada em abstrato para o delito que é de 02
(dois) anos de detenção. Fatos ocorridos 06/2008. Prescrição da pretensão punitiva estatal já que
decorridos  mais  de  04  (quatro)  anos  da  data  dos  fatos  (CP,  art.  109,  inc.  V).  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.

339. Processo: 1.22.007.000029/2016-84 Voto: 5233/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VARGINHA-MG

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

Ementa: Noticia de fato. Denuncia de particular noticiando possível aquisição de imóvel rural, situada no
município de Cruzília/MG, por um dos filhos de ex-Presidente da República, circunstância que
poderia de alguma forma auxiliar na operação lava-jato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Após  analisar  detidamente  a  documentação  encaminhada  pelo
cartório de Registro de Imóveis daquele município, não foi detectado qualquer relação comercial
envolvendo  o  ex-presidente  ou  seus  herdeiros.  Inexistência  de  indícios  de  prática  criminosa.
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.
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340. Processo: 1.23.000.001184/2016-41 Voto: 5682/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Realização de saques indevidos de 04 (quatro)
parcelas de benefício previdenciário (sendo uma parcialmente devida), após óbito da segurada
(11/02/2008), relativamente às competências de 02/2008 a 05/2008. Revisão do arquivamento (LC
nº 75/93, art.  62, inc. IV).  Benesse que foi  recebida mediante utilização de cartão magnético.
Inexistência  de  procurador  legal  ou  representante  cadastrado  e  de  elementos  concretos  de
informação (a exemplo de imagens dos saques, confissão, renovação de senha após o óbito,
entre  outros)  que  permitam  esclarecer  o  responsável  pela  vantagem  indevida.  Ausência  de
diligências capazes de modificar o frágil panorama probatório atual e, consequentemente, de justa
causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal,  sobretudo  considerando  a  iminente
prescrição da pretensão punitiva estatal, ante o decurso de mais de 08 (oito) anos da data do
último saque irregular (06.2008). 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.

341. Processo: 1.25.000.002159/2016-18 Voto: 5246/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Suposto  crime  previsto  no  art.  253  do  Código  Penal.  Operário,  ao  realizar
escavação em terreno pertencente a Universidade Federal do Paraná, teria encontrado artefato
explosivo enterrado no local. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.
Artefato  do  tipo  morteiro,  antigo  e  bastante  enferrujado.  Ausência  de  indícios  de  ter  sido
depositado no local  recentemente ou de que estava na posse de qualquer pessoa. Ainda, de
acordo com informações prestadas pelo Comandante do Exército em Curitiba,  menciona-se a
possibilidade  de  que  a  área  tenha  sido  utilizado  no  passado  para  treinamentos  do  Exército.
Inexistência de indícios de prática criminosa. 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.

342. Processo: 1.25.000.002494/2016-16 Voto: 5691/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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$  50,00  (cinquenta  reais)  repassada  por  quatro  indivíduos
desconhecidos, que consumiram bebidas alcoólicas, mas acabaram evadindo-se do local antes
que a dona do estabelecimento comercial acionasse a Polícia Militar, no Município de Curitiba/PR,
no dia 05.06.2016. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). A guarnição da Polícia
chegou ao local 20 (vinte) minutos após o fato ter ocorrido, realizando busca nas proximidades,
sem êxito em localizar os suspeitos. A dona do estabelecimento comercial não soube precisar a
identidade  dos indivíduos,  limitando-se  a  informar que havia  01 (uma) senhora  loira  vestindo
jaqueta de couro, 01 (um) senhor vestindo trajes de cor preta, ambos aparentando ter uns 60
(sessenta)  anos de idade, além de mais 02 (dois)  indivíduos,  sem as demais características.
Exame pericial que concluiu ser a moeda contrafeita, porém de falsificação não grosseira, já que o
aspecto visual foi reproduzido de modo semelhante ao das cédulas autênticas. 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. Carência
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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.

343. Processo: 1.26.003.000156/2014-11 Voto: 5680/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Representação  anônima.  Supostos  crimes  de  falsidade
ideológica e contra o Sistema Financeiro Nacional. Relato de recebimento de unidade habitacional
do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Serra Talhada/PE, sem que a contemplada, contudo,
residisse no local, que estaria efetivamente ocupado por sua cunhada. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Investigada que, antes de ser contemplada com o citado
imóvel,  já  trabalhava em imóvel  diverso,  de propriedade de seu sobrinho,  não havendo, lado
outro,  indícios de recebimento de alugueis  de sua cunhada, que,  ademais,  estava inclusa no
núcleo familiar da beneficiária e só residiu ali por aproximadamente dois meses. Informações da
Caixa  Econômica  Federal  em Caruaru/PE de  que  o  processo  de  reintegração  de posse  dos
beneficiários  (...)  foi  suspenso,  visto  que  os  beneficiários  compareceram à  Agência  de  Serra
Talhada e comprovaram residir na unidade habitacional.. Crimes não configurados. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

344. Processo: 1.27.001.000083/2016-01 Voto: 5295/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de furto (CP, art. 155) praticado em desfavor da Empresa Brasileira de
Correios e  Telégrafos  EBCT.  Gerente dos correios informou que ao chegar  na agência  pela
manhã,  observou a porta  lateral  arrombada e uma abertura  realizada na parede dos fundos,
possibilitando acesso à sala do cofre que fora arrombado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligencias. O exame de papiloscopia concluiu que o fragmento de impressão
digital obtido no local do fato não consta no Sistema Automatizado de Identificação de Impressões
Digitais  -  AFIS. Realizado exame pericial  no local  do crime que não identificou vestígios que
apontassem novos elementos de investigação.  Caso investigado em que não há registros de
imagens, nem indicação de testemunhas, ou mesmo possibilidade de identificação de suspeitos.
Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e inexistência de linha investigativa capaz
de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

345. Processo: 1.27.001.000398/2015-60 Voto: 5676/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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
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representante  legal  de  sociedade  empresária  privada.  Ausência  de  repasse  de  contribuições
descontadas de salários de empregados ao Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, no período
de  01.2010  a  04.2016.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência.
Informações da Receita Federal do Brasil de que o investigado apresentou todas as Guias de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social  GFIP. Crime não configurado.
Homologação do arquivamento.

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

346. Processo: 1.29.000.000502/2016-32 Voto: 5296/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) praticado em desfavor da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT. Arrombamento de veículo e furto de extintor de incêndio.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Imagens  de  segurança  com  baixa
resolução não sendo possível identificação dos indivíduos. Realização de perícia no local do fato
que não se encontrava preservado. Exame papiloscópico conclui que nenhum dos fragmentos de
impressões  papilares  revelados  apresentou  elementos  técnicos  com  qualidade  e  quantidade
suficientes  para  constatação  de  identidade.  Inexistência  de  testemunhas  aptas  a  identificar
criminosos.  Ausência  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.

347. Processo: 1.29.000.000655/2016-80 Voto: 5249/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Noticia  informando  que
empregado  de  empresa  estaria  recebendo  seguro  desemprego  indevidamente.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia genérica e perfunctória. Caso no qual sequer foi
indicado o nome do empregado que estaria recebendo indevidamente o benefício. Ausência de
elementos  probatórios  mínimos  aptos  a  dar  início  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.

348. Processo: 1.29.000.001306/2012-51 Voto: 5681/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Ofício  enviado  ao  Ministério  Público  Federal  pela  Receita  Federal  do  Brasil,
contendo, tão só, pedido de disponibilização das decisões exaradas em 2º grau nos autos do
Processo  nº  2000.71.00.023393-0.  Revisão  de  arquivamento  (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
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Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

349. Processo: 1.29.008.000584/2015-64 Voto: 5689/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Expedição de ofício à Receita Federal.
Informações de ausência de constituição definitiva do crédito tributário em análise. Incidência da
Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na hipótese. Inexistência 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.

350. Processo: 1.30.001.000522/2016-82 Voto: 5696/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos  crimes de estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticados em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Envio de 10 (dez) casos em que realizados
saques  indevidos  de  benefícios  previdenciários,  após  óbitos  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) 08 (oito) casos em que constatada a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pela pena máxima cominada em abstrato para
o  delito  (CP,  art.  109,  inc.  III).  Decurso  de  mais  de  12  anos  das  datas  dos  últimos  saques
indevidos.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV).  2)  01  (um)  caso  em  que  houve
recebimento indevido de até 02 (duas) parcelas de benesse. Aplicação da Orientação nº 04/2013
desta 2ª CCR. 3) 01 (um) caso em que se verifica ter sido o benefício sacado mediante utilização
de  cartão  magnético,  sem  procurador  legal  ou  representante  cadastrado,  e  sem  elementos
concretos (a exemplo de imagens dos saques, confissão, renovação de senha após o óbito, entre
outros) que permitam esclarecer  o responsável  pela vantagem indevida.  Ausência de indícios
mínimos da autoria delitiva e de diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório
atual.  Carência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal,  sobretudo ante o
lapso decorrido entre a data dos fatos e a presente data. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

351. Processo: 1.32.000.000488/2015-09 Voto: 5665/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostas irregularidades em processo de avaliação de hospital
público roraimense vinculado ao Sistema Único de Saúde  SUS. Representante que relata ter
recebido carta acerca da referida unidade de saúde contendo datas de internação e desinternação
de tratamento de paciente divergentes da realidade fática. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Diligência.  Informações do mencionado hospital  de  que  onde se  lê  data  de
internação deve ser lido data de início de tratamento, tendo havido, apenas, erro formal do cartão
resposta enviado pelo SUS. Mera irregularidade administrativa. Inexistência de fato criminoso a
ser perseguido. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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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352. Processo: 1.35.000.000946/2015-90 Voto: 5677/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) atribuído a representante legal de pessoa jurídica privada. Ausência de repasse ao
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS  de  contribuições  previdenciárias  recolhidas  de
empregados, no valor total de R$ 2.394,34 (dois mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e
quatro  centavos).  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  (dez  mil  reais),  em
decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei nº 11.457/07 considerou
como dívida ativa da União, também, os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias,
dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há por que fazer
distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, apropriação indébita ou sonegação de
contribuição previdenciária, devendo-se se estender a aplicação do princípio da bagatela a esses
últimos  delitos,  quando  o  valor  do  débito  não  for  superior  a  R$  10.000,00  (dez  mil  reais).
Precedentes do STJ: AgRg no AgRg no REsp 1358577/RJ, Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe
27/05/2014;  AgRg no  REsp 1389169/MG,  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe
04/11/2013. Homologação do arquivamento.

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

353. Processo: 1.35.000.002060/2014-08 Voto: 5678/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) atribuídos a ex-Gestor do Município de São Domingos/SE, relativamente ao período de
1997/2004.  Desconto  de  valores,  a  título  de  contribuição  previdenciária,  de  remuneração  de
servidores e ausência de repasse de tais verbas à Previdência Social. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência à Receita Federal do Brasil. 1) Um dos créditos tributários
se  encontra  com a  exigibilidade  suspensa,  em face  de  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 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. 2) O outro crédito fiscal se encontra devidamente quitado.
Extinção da punibilidade pelo  pagamento.  Aplicação do § 2º  do art.  168-A cumulado com os
artigos 68 e 69 da Lei nº 11.941/2009. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

354. Processo: 1.36.000.000527/2016-00 Voto: 5349/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP). Fiscalização
realizada em fazenda localizada no município de Mateiros/TO. Revisão de arquivamento (LC nº
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75/93, art. 62, inc. IV). Relatório de fiscalização que concluiu pela inexistência de práticas que
caracterizem  trabalho  em  condições  degradantes.  Ausência  de  materialidade  delitiva  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.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

355. Processo: JF/SP-0008334-42.2016.4.03.0000-
HC

Voto: 5043/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

356. Processo: JF-CG-0009752-09.2010.4.05.8200-
INQ

Voto: 5172/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM 
CAMPINA GRANDE/PB

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO  MEDIANTE  COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE CHEQUE FALSIFICADO DE CORRENTISTA DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL
(CP, ART. 171). MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DO LOCAL DO DANO EFETIVO
À VÍTIMA E DA REALIZAÇÃO DOS SAQUES. DISCORDÂNCIA DO JUIZ. (CPP, ART. 28 C/C
ART.  62,  IV).  AFASTAMENTO EPISÓDICO DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 70 DO CPP PARA
VIABILIZAR A COLHEITA DE ELEMENTOS  PROBATÓRIOS.  COMPETÊNCIA CRIMINAL DO
LOCAL DO BANCO SACADO. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado por agente
que possui conta bancária do Banco do Brasil na cidade de Barra de Santa Rosa/PB, consistente
na compensação de cheques falsificados de correntista de agência bancária da Caixa Econômica
Federal localizada em Itanhém/SP. 2. O il. Procurador da República oficiante, sob a alegação de
que houve saques nas cidades de São Paulo/SP e de Santos/SP, bem como de que o local da
consumação do delito seria o da agência da vítima - localizada em Itanhém/SP -,  requereu o
declínio de competência à Justiça Federal de Santos/SP. 3. O MM. Juiz Federal, por sua vez,
recebeu  a  manifestação  como  arquivamento  indireto  e  manteve  a  competência  para
conhecimento  da  matéria,  por  entender  que  existem  elementos  suficientes  pra  atrair  a
competência da justiça federal, determinando a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação
e Revisão, para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Segundo a súmula 48 do
STJ,  compete  ao  Juízo  do  local  da  vantagem  ilícita  processar  e  julgar  crime  de  estelionato
cometido mediante falsificação de cheque. 5. A 3ª Seção do STJ, no entanto, ao apreciar o CC nº
143.621/PR,  evoluiu  seu  entendimento  no  sentido  de  que  a  competência  territorial  para  a
persecução penal relativa ao estelionato mediante clonagem e alteração do numerário de cheque
é fixada pelo local onde se encontra o banco sacado. Precedentes do STJ: CC 143.621/PR, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 07/06/2016; CC 136.853/MG, Rel. Ministro Ericson
Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), 3ª SEÇÃO, DJe 19/12/2014; e CC 138.537/SP,
Rel. Ministro Félix Fischer, 3ª Seção, DJe 18/03/2015. 6. Ademais, conforme assinalam os artigos
70 e 563 do CPP, a incompetência territorial é passível de prorrogação e somente enseja nulidade
relativa,  de  modo  que  incumbe  ao  investigado  demonstrar  o  efetivo  e  concreto  prejuízo  no
momento oportuno. Dessa forma, no caso em exame, a definição do juízo criminal da agência
bancária da vítima não possui o condão de gerar lesão ao investigado. 7. Voto pela insistência no
declínio de competência ao Juízo Federal de Santos/SP.

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.

357. Processo: JF-OSA-0001044-84.2014.4.03.6130-
INQ

Voto: 5636/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO  MEDIANTE  COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE CHEQUE FALSIFICADO DE CORRENTISTA DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL
(CP, ART. 171). MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DO LOCAL DO DANO EFETIVO
À VÍTIMA E DA REALIZAÇÃO DOS SAQUES. DISCORDÂNCIA DO JUIZ. (CPP, ART. 28 C/C
ART.  62,  IV).  AFASTAMENTO EPISÓDICO DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 70 DO CPP PARA
VIABILIZAR A COLHEITA DE ELEMENTOS  PROBATÓRIOS.  COMPETÊNCIA CRIMINAL DO
LOCAL DO BANCO SACADO. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado por agente
que possui conta bancária em banco privado em Osasco/SP, consistente na compensação de
cheque falsificado de correntista de agência bancária da Caixa Econômica Federal localizada em
Santa Rosa/RS. 2. O il. Procurador da República oficiante, sob a alegação de que a jurisprudência
dominante do STJ teria fixado a competência para processamento e julgamento desse delito no
local  da  agência  da  vítima,  requereu  o  declínio  de  competência  à  Justiça  Federal  de  Santa
Rosa/RS.  3.  O  MM.  Juiz  Federal,  por  sua  vez,  recebeu  a  manifestação  como arquivamento
indireto  e  manteve  a  competência  para  conhecimento  da  matéria,  por  entender  que  existem
elementos suficientes pra atrair a competência da justiça federal, determinando a remessa dos
autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC
nº  75/93.  4.  Segundo  a  súmula  48  do  STJ,  compete  ao  Juízo  do  local  da  vantagem  ilícita
processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. 5. A 3ª Seção
do STJ, no entanto, ao apreciar o CC nº 143.621/PR, evoluiu seu entendimento no sentido de que
a competência territorial para a persecução penal relativa ao estelionato mediante clonagem e
alteração  do  numerário  de  cheque  é  fixada  pelo  local  onde  se  encontra  o  banco  sacado.
Precedentes  do  STJ:  CC  143.621/PR,  Rel.  Ministro  Rogério  Schietti  Cruz,  3ª  Seção,  DJe
07/06/2016;  CC  136.853/MG,  Rel.  Ministro  Ericson  Maranho  (Desembargador  Convocado  do
TJ/SP), 3ª SEÇÃO, DJe 19/12/2014; e CC 138.537/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, 3ª Seção, DJe
18/03/2015.  6.  Ademais,  conforme  assinalam  os  artigos  70  e  563  do  CPP,  a  competência
territorial,  por ser relativa, é passível de prorrogação, incumbindo ao investigado demonstrar o
efetivo e concreto prejuízo no momento oportuno. Dessa forma, no caso em exame, a definição do
juízo criminal da agência bancária da vítima, longe de gerar lesão ao investigado, contribui de
forma mais  significativa  para  a  efetividade  da persecução penal,  mormente  na  realização  de
diligências probatórias. 7. Voto pela insistência no declínio de competência ao Juízo Federal de
Santa Rosa/RS.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

358. Processo: JF/PSA-0003284-42.2015.4.01.3810-
INQ

Voto: 5159/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado por
associação privada, consistente no desconto irregular  da remuneração de servidores públicos
federais a título de empréstimo consignado sem autorização. MPF: declínio de competência à
Justiça Estadual. Discordância do Juiz Federal. LC 75/93, art. 62, IV, c/c art. 28 do CPP. Lesão
restrita aos particulares. Ofensa reflexa e indireta à União. Ausência de qualquer prejuízo capaz
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Manutenção do
declínio de competência à Justiça 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

359. Processo: JF-AÇA-0004913-62.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 5421/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(CP,  ART.  304  C/C  ART.  297).  APRESENTAÇÃO  DE  DOCUMENTOS  FALSOS  PERANTE
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. REVISÃO (CPP, ART. 28). CRIME PRATICADO CONTRA
INTERESSE DA UNIÃO.  SÚMULA 546 STJ.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a
possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297), uma vez que
particular teria apresentado, perante Conselho Regional de Química, diploma e histórico escolar
falsos. 2. O il.  Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições à Justiça
Estadual,  por  entender que a utilização dos documentos falsos perante a autarquia federal  é
impunível, haja vista que, no caso, o crime de uso seria mero exaurimento do crime de falso.
Alegou, ainda,  que a conduta melhor  se amolda à contravenção penal prevista no art.  47 do
Decreto-Lei nº 3.688/41, já que o falso, ao fim e ao cabo, fez-se para mascarar o exercício (se o
caso) de profissão sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. 3.
Discordância  do  Magistrado.  Remessa  dos  autos  à  2ª  CCR/MPF.  4.  O que  se  vislumbra  no
presente  caso  é  a  prática  do  crime  de  falso  perante  conselho  profissional,  mediante  a
apresentação de documentos falsos à referida autarquia, sendo consequência o exercício ilegal
de profissão. Logo, o delito prevalente é o de falso, restando a contravenção penal absorvida por
este.  Ademais,  conforme entendimento  consagrado  nas  Cortes  Superiores,  inviável  um crime
tipificado no Código Penal ser absorvido por uma infração tipificada na Lei de Contravenções
Penais (STF, HC 121652, Dias Toffoli, DJe 22/04/2014). 5. Conforme jurisprudência do STJ, O uso
de documento público falso pelo próprio autor da falsificação configura crime único, qual seja, o
delito  descrito  no art.  297  do Código Penal  (falsificação de documento  público),  porquanto o
posterior  uso  do  falso  documento  configura  mero  exaurimento  do crime de falsum (STJ,  HC
226.128/TO,  Rogerio  Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  DJe 20/04/2016).  Da análise preliminar  dos
autos, constata-se que o investigado não teria sido o responsável pela falsificação, apenas pelo
uso. Dessa forma, não resta aplicável ao caso o princípio da consunção, devendo o investigado
responder, inicialmente, pelo crime do art. 304 do CP. 6. Os Conselhos Regionais de fiscalização
do exercício profissional têm natureza jurídica de autarquia federal, atraindo, deste modo, no que
diz respeito à questão da competência em matéria penal, a incidência do artigo 109, inciso IV, da
Constituição da República. 7. Aplicação da Súmula 546 do STJ: A competência para processar e
julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi
apresentado  o  documento  público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor.  8.
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 do
declínio, 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.

360. Processo: JF-RJ-PILDCSFN-0502088-
23.2016.4.02.5101

Voto: 5022/2016 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 OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE (LEI Nº
7.492/86, ART. 17). PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART.
28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DAS OPERADORAS
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DE  PLANO  DE  SAÚDE  ÀS  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime
contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 17 da Lei n° 7.492/86) praticado por representantes de
plano  de  saúde,  consistente  na  prática  de  graves  anormalidades  econômico-financeiras  e
administrativas, detectadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, colocando em risco
assistencial os beneficiários do plano. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu declínio
de  competência  fundado  na  alegação  de  que  as  operadoras  de  planos  de  saúde  não  são
abrangidas pelo elemento normativo instituição financeira previsto no artigo 1º, parágrafo único, I
e II, da Lei 7.492/86, situação que afasta a tipicidade dos crimes contra o sistema financeiro e,
consequentemente, a própria competência da Justiça Federal. 3. Discordância do Juiz 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. 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. O âmbito de atuação operadora de planos de saúde suplanta o das seguradoras de
saúde,  na  medida  em  que  assegura  serviços  ou  custos  assistenciais  a  preço  pré  ou  pós
estabelecido, garante a cobertura financeira de diversos riscos inerentes aos serviços hospitalares
e exerce atividades de caráter financeiro. E, ainda que tal operadora não administrasse seguro,
em sentido estrito, acaba por intermediar ou administrar recursos financeiros de terceiros. 6. A
ANS detém competência especial para promover a proteção do equilíbrio sistêmico do mercado
de saúde suplementar, notadamente o dever de definir padrões econômico-financeiros e regular a
entrada, a operação e a saída das operadora de tal mercado, na inteligência do art. 4º, incisos
XXII, XXXIV e XXXV, de sua lei criadora (Lei nº 9.961/2000) e dos arts. 19, 24 e 35-A, inc. IV e
Parágrafo Único, da citada lei que regula as operadoras de planos de saúde. 7. Na espécie, a
entabulação de contratos de mútuo entre os administradores da operadora de plano de saúde e
os hospitais integrantes do mesmo grupo econômico constitui, em tese, o crime do artigo 17 da
Lei 7.492/86, cuja persecução penal deve ser atribuída ao Ministério Público Federal, a teor dos
artigos  109,  IV,  da  CF  e  26  da  Lei  7.492/86.  8.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº
1.30.001.000778/2015-17,  Relator:  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho,  Sessão  632  de
23/11/2015,  unânime.  9.  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.

361. Processo: JFTB-5002848-60.2015.4.04.7028-IP
- Eletrônico 

Voto: 5180/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TELÊMACO BORBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONTRA AGÊNCIA DA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E BANCO DO BRASIL(CP, ART. 157,
§2º, I E II). DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ. (CPP, ART. 28 C/C ART.
62,  IV).  LESÃO  DIRETA E  ESPECÍFICA A BEM  E  A INTERESSE  DA EMPRESA PÚBLICA
FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 122 DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL PARA PROMOVER A PERSECUÇÃO PENAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO
E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL 1.
Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de roubo qualificado contra agência dos
Correios de Arapoti/PR e o Banco do Brasil (art. 157, § 2º, I e II, do CP), consistente na subtração
do valor estimado em R$ 3.000,00. 2. A il. Procuradora da República oficiante, sob a alegação de
que a lesão sofrida pela agência da referida empresa pública federal seria ínfima em relação à
perda  patrimonial  suportada  pela  sociedade  de  economia  mista,  requereu  o  declínio  de
competência à Justiça Estadual. 3. O Juízo Federal, por sua vez, recebeu a manifestação como
arquivamento indireto e manteve a competência para conhecimento da matéria, por entender que
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existem  elementos  suficientes  pra  atrair  a  competência  da  justiça  federal,  determinando  a
remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins do art. 28 do CPP c/c art.
62, IV, da LC nº 75/93. 4. Consoante a súmula 122 do STJ, compete à Justiça Federal o processo
e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a
regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal. 5. No caso em exame, a competência da
justiça federal é fixada não apenas pelo critério da lesão direta e específica à empresa pública
federal, o qual foi devidamente comprovado, mas também pelo interesse federal na persecução
do presente delito.  Uma vez constatado o concurso formal  entre crimes federal  e estadual,  a
competência criminal deve ser conferida ao juízo federal.  6. Reconhecendo a competência da
Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  eventual  ação  penal,  voto  pela  designação  do  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.

362. Processo: DPF/MBA/PA-00233/2008-INQ Voto: 5425/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE MARABÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CP, ARTS. 157, § 2º, I E II, 158 E 288. ROUBO EM DETRIMENTO DE
AGÊNCIA DOS CORREIOS.  CPP,  ART.  28 C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar
os crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, I e II, 158 e 288 do CP, tendo em vista o roubo praticado
em  detrimento  da  agência  dos  Correios  de  Itupiranga/PA.  Consta  dos  autos  que,  no  dia
20/08/2008, ao menos 03 (três) homens adentraram à referida agência, armados, rendendo todos
os  funcionários  e  clientes  que  estavam no  local.  Após,  repassaram uma listagem de  contas
correntes para efetivação de vários depósitos bancários, bem como realizaram a retirada de um
montante de R$ 7.000,00 acondicionados em um cofre da agência. Ao todo, constatou-se um
prejuízo de R$ 82.385,15. 2. Após diligências, foram identificados seis suspeitos. A il. Procuradora
da República oficiante entendeu que existiram indícios suficientes de autoria  tão somente em
relação a dois. Um deles já foi denunciado e o outro encontra-se morto. Quanto aos demais,
promoveu o arquivamento, considerando inexistir  justa causa para propositura da devida ação
penal  e  por  não  vislumbrar  outras  diligências  úteis  à  investigação.  3.  O  MM.  Juiz  Federal
discordou do arquivamento,  considerando necessário  o  aprofundamento das investigações.  4.
Existência  de  diligências  tendentes  à  elucidação  dos  demais  envolvidos  no  fato  delitivo.
Necessidade de oitiva dos donos das contas nas quais os valores ilícitos foram depositados. 5.
Prosseguimento da persecução penal, mostrando-se prematuro o arquivamento deste inquérito
policial.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

363. Processo: JF-BRI-0008073-32.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 5357/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

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
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de condutas que cobra a persecução penal. No presente caso, foram apreendidos 130 (cento e
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.

364. Processo: JF/CE-0001457-79.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5419/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CP,  ART.  171,  §  3º.  SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO
FALSA DE IMPOSTO DE RENDA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO
PREMATURO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar
o crime tipificado no art.  171,  § 3º,  do CP, tendo em vista suposta fraude praticada contra a
Receita Federal, consistente na apresentação de declaração falsa de imposto de renda. 2. O il.
Procurador  Regional  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  do  feito  com base  na
ausência  de indícios mínimos de autoria.  3.  O MM. Juiz  Federal  discordou do arquivamento,
considerando  necessário  o  aprofundamento  das  investigações.  4.  Existência  de  diligências
tendentes  à  elucidação  da  autoria  delitiva.  Não  foram  distribuídas  à  perícia  informações
pertinentes para identificação do usuário do endereço de IP no momento em que a declaração
indevida  foi  realizada.  5.  Prosseguimento  da  persecução  penal,  mostrando-se  prematuro  o
arquivamento  deste  inquérito  policial.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

365. Processo: JF/CE-0004299-32.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5527/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de contrabando (CP, art. 334-A), consistente na manutenção em
depósito  de  máquina  caça-níquel  com  componente  de  origem  estrangeira.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  elementos  mínimos de  autoria  delitiva.
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

366. Processo: JF/CE-0011866-22.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 5418/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CP,  ART.  273,  §  1º-B,  I.  APREENSÃO  DE  MEDICAMENTOS  SEM
REGISTRO  NA ANVISA PELOS  CORREIOS.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar o crime tipificado no art. 273, § 1º-B, I, do CP, tendo em vista a apreensão,
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pelos  Correios,  de  diversos  medicamentos  sem  registro  na  ANVISA.  2.  O  il.  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na ausência de indícios mínimos
de  autoria.  3.  O  MM.  Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento,  considerando  necessário  o
aprofundamento das investigações. 4. Existência de diligências tendentes à elucidação da autoria
delitiva. Um dos destinatários das encomendas alegou que teria adquirido os medicamentos por
um  determinado  site  na  internet.  Necessidade  de  oitiva  do  proprietário  do  referido  site.  5.
Prosseguimento da persecução penal, mostrando-se prematuro o arquivamento deste inquérito
policial.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

367. Processo: JF/EU/BA-0000772-
97.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 4944/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ART.  28  DO CPP C/C O  ART.  62,  IV  DA LC Nº  75/93.  CRIME DE
ESTELIONATO  CONTRA  O  INSS  (CP,  ART.  171,  §3º).  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA
PRESCRIÇÃO  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime de estelionato contra o
INSS, tipificado no art. 171, §3º, do CP. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento, por entender ausente o interesse na persecução penal (interesse de agir),  com
fundamento  na  prescrição  virtual  (em  perspectiva).  3.  O  MM.  Juiz  Federal  discordou  do
arquivamento, tendo em vista que a aplicação da prescrição pela pena em perspectiva carece de
fundamentação legal. 4. Os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP
c/c o art.  62, IV da LC nº 75/93. 5. Esta Câmara de Coordenação e Revisão já consolidou o
entendimento no sentido de ser inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência (Enunciado nº 28, 464ª Sessão, de
15/04/2009). 6. Entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula
nº  438,  publicada  em  13/05/2010,  in  verbis:  É  inadmissível  a  extinção  da  punibilidade  pela
prescrição da pretensão punitiva  com fundamento em pena hipotética,  independentemente da
existência  ou sorte  do processo penal.  7.  Tendo em vista  que o prazo prescricional  da pena
máxima abstratamente cominada ao crime em questão ainda não foi atingido, injustificável é o
arquivamento  neste  momento.  8.  Designação  de  outro  membro  do  Parquet  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.

368. Processo: JF/MG-0020247-58.2015.4.01.3800-
INQ

Voto: 5422/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CP,  ART. 296, § 1º,  II.  USO INDEVIDO DE SELO DO SERVIÇO DE
INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) EM EMBALAGENS DE OVOS. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar o crime
tipificado  no  art.  296,  §  1º,  II,  do  CP,  tendo  em  vista  que  empresa  privada  teria  utilizado
indevidamente  selo  do  Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  em embalagens  de  ovos.  2.  A il.
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,  por entender atípica a
conduta ora investigada. Discordância do MM. Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF.
3. Constatação de que a empresa investigada utilizou-se indevidamente do número de registro no
Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários  SIPAG de outro estabelecimento em rótulos de

144



Ata da 655ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00250780/2016

caixas de ovos, possivelmente para burlar a fiscalização, o que, em tese, configura o crime do art.
296, § 1º, II, do CP. 4. 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.

369. Processo: JF/MOC-0000984-
82.2016.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 5453/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Suposto crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (CP, art.
132) praticado por integrantes do MST (Movimento dos Sem Terra), consistente na interdição de
rodovia federal com o objetivo de implementação de reforma agrária, liberação de créditos para os
assentamentos e protesto contra o Projeto de Emenda Constitucional nº 215, que versa sobre
demarcação de terras indígenas. Discordância do Juízo quanto à recepção do artigo 28 do CPP
pelo artigo 129, I, da CF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O direito de reunião
pacífica e sem armas, que goza de proteção na ordem constitucional (art. 5º, XVI, CF) e nos
sistemas global e regional de proteção aos direitos humanos (art.  5º,  §2º,  CF c/c arts.  21 do
Decreto nº 592/92 e 15 do Decreto nº 678/92), foi exercido com razoabilidade e por prazo curto,
sem qualquer risco à segurança pública ou à integridade física das pessoas que estavam no local.
Atipicidade  manifesta  da  conduta.  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.

370. Processo: JF/MOC-0002274-
35.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 5459/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime de moeda falsa (colocar  em circulação  CP,  art.  289,  § 1º).
Discordância do Juízo quanto à recepção do artigo 28 do CPP pelo artigo 129, I, da CF. Revisão
de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  3  (três)  cédulas  falsas  de  R$  100,00  (cem  reais)
entregues no comércio. Posterior identificação da falsidade. Ausência de elementos suficientes da
autoria  delitiva.  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório  atual.
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.

371. Processo: JF/MOC-0003766-
62.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 5462/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º) praticado por
representantes  de  sociedade  empresária,  consistente  no  recebimento  indevido  de  seguro
desemprego. Discordância do Juízo quanto à recepção do artigo 28 do CPP pelo artigo 129, I, da
CF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Elementos informativos juntados aos
autos apontam que os trabalhadores citados nos autos de infração lavrados pelo MTE não são
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empregados,  mas  prestadores  de  serviços  de  forma  autônoma.  Ausência  de  materialidade
delitiva.  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).  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.

372. Processo: JF-MOG-REPCR-0000262-
97.2016.4.03.6133

Voto: 5201/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/SP

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

Ementa: AÇÃO PENAL. RECUSA DO MEMBRO DO MPF DE ADITAMENTO DE DENÚNCIA. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP,
ART. 171, §3º C/C ART. 29). PRESENÇA DE MATERIALIDADE DELITIVA E PARTICIPAÇÃO DA
IRMÃ  DA  DENUNCIADA.  ADITAMENTO  DA  DENÚNCIA  E  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Ação penal na qual o Ministério Público Federal ofereceu denúncia
contra uma das investigadas pela prática do crime de estelionato contra o INSS, previsto no artigo
171, §3º, do Código Penal, consistente na obtenção indevida de benefício pensão por morte. 2.
Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério  Público  Federal,  para  fins  do  artigo  28  do  Código  de  Processo  Penal,  aplicado
analogicamente.  3.  Consta  dos  autos  que  a  investigada,  de  forma  voluntária  e  consciente,
previamente ajustada com a denunciada, expediu declaração falsa de vínculo empregatício com o
segurado falecido para que esta  recebesse ilegalmente a pensão pós-morte  na qualidade de
dependente. 4. No caso em exame, a declaração falsa da investigada de que o suposto segurado
trabalhava para ela e de que mantinha relação familiar com a denunciada foi considerada prova
determinante para a prolação da sentença penal condenatória. Dessa forma, em observância ao
artigo 29 do CP, uma vez constatada a participação da investigada no crime de estelionato contra
o INSS, forçoso concluir pelo aditamento da denúncia contra ela. 5. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para aditar a denúncia e 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.

373. Processo: JF-MOG-0001461-
57.2016.4.03.6133-PCD

Voto: 5423/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62,  IV DA LC Nº 75/93.
CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA
PRESCRIÇÃO  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a prática do crime de falsidade
ideológica, tipificado no art. 299 do CP, uma vez que particular fazia uso de CPF falso que teria
sido emitido na cidade de Suzano/SP, na data de 01/06/2009. 2. O il. Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com fundamento na prescrição virtual (em perspectiva). 3. O
MM. Juiz Federal discordou do arquivamento, tendo em vista que a aplicação da prescrição pela
pena em perspectiva carece de fundamentação legal. 4. Esta Câmara de Coordenação e Revisão
já consolidou o entendimento no sentido de ser inadmissível o reconhecimento da extinção da
punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em  perspectiva,  por  ferir  os  primados
constitucionais  do  devido  processo  legal,  da  ampla  defesa  e  da  presunção  de  inocência
(Enunciado nº  28,  464ª  Sessão,  de 15/04/2009).  5.  Entendimento  sedimentado pelo  Superior
Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 438, publicada em 13/05/2010, in verbis: É inadmissível
a  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena
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hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 6. Tendo em vista que o
prazo prescricional da pena máxima abstratamente cominada ao crime em questão ainda não foi
atingido,  injustificável  é  o  arquivamento  neste  momento.  7.  Designação de outro  membro  do
Parquet 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.

374. Processo: JF/PR/CUR-5005494-
30.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 4990/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE DESCAMINHO
(CP,  ART.  334).  TRIBUTOS  NÃO-RECOLHIDOS  ESTIMADOS  EM  VALOR  ABAIXO  DO
PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA
DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de
descaminho (CP, art. 334). Tributos não recolhidos estimados em valor abaixo do previsto no art.
20, caput, da Lei nº 10.522/2002. 2. Notícia da reiteração na prática do delito de descaminho pelo
investigado. O princípio da insignificância no crime de descaminho é afastado quando comprova-
se a contumácia na prática delitiva.  Precedentes STF: HC 118686/PR, Rel.  Min.  Luiz Fux,  Dj
19/11/2013) e  STJ:  AgRg no REsp 1300651/PR,  Rel.  Min.  Ericson Maranho (Desembargador
Convocado do TJ/SP),  Sexta  Turma,  DJe 03/11/2014;  AgRg no AREsp 565.934/SP,  Rel.  Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/10/2014; AgRg no REsp 1346119/PR, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/06/2014; AgRg no REsp 1437999/SC, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/06/2014. 3. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 4.
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

375. Processo: JFRJ/BPI-0500126-
08.2016.4.02.5119-AP

Voto: 5668/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
BARRA DO PIRAÍ

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A JUSTIÇA
FEDERAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS (CP, ART.
334, §1º, c).  MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE DOLO.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ (LC 75/93, ART. 62, IV C/C ART. 28 DO CPP). POSSIBILIDADE DE
DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  OS  FATOS.  NECESSIDADE  DE  ACERVO
PROBATÓRIO  MAIS  CONSISTENTE  PARA AFASTAMENTO  DO  DOLO  DO  DENUNCIADO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Ação penal que imputa ao réu o delito de
contrabando (CP, art. 334, §1º, c), consistente na exploração comercial de 5 (cinco) máquinas
caça-níqueis,  cujos  componentes  eletrônicos  são  importados.  2.  Promoção  de  arquivamento
fundada na ausência de indícios suficientes de dolo. Discordância do Juiz. Autos remetidos à 2ª
CCR, para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. No atual estágio da persecução
criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos de autoria e/ou
materialidade delitivas, após esgotadas 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. 4. No caso em exame, existem elementos probatórios idôneos
de materialidade e de autoria, os quais demandam colheita de novas provas, sendo insuficiente a
circunstância de o denunciado não ser o proprietário das referidas máquinas para o arquivamento
do feito. 5. Por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal Pública e do in dubio pro
societate, somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido é que o
Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para
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deflagrar  a ação penal  ou se deve promover,  de forma segura,  o arquivamento do processo.
Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma,
DJe 12/05/2014; AgRg no Ag 1153477/PI,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  Sexta Turma, DJe
15/05/2014. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

376. Processo: JFRJ/CAM-0002936-
32.2014.4.02.5103-INQ

Voto: 4939/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
CAMPOS

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

Ementa: Inquérito Policial. 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 a morte do segurado em 2005. Benefício recebido mediante a utilização de
cartão magnético. Segurado não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios
de autoria. Diversas diligências realizadas não foram 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

377. Processo: JF-RJ-0503596-38.2015.4.02.5101-
TC

Voto: 4522/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Termo Circunstanciado. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 19/03/2013. Pena máxima cominada de 6 (seis) meses
de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, VI). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

378. Processo: JF-RJ-0507280-68.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 4976/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível crime de roubo qualificado (CP, art.  157, § 2º, incisos I  e II) contra
empregado público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). A vítima afirmou que não possui condições de reconhecer a fisionomia dos
assaltantes.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

379. Processo: JFRS/PFU-5000918- Voto: 5336/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
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36.2016.4.04.7104-RPCR - Eletrônico RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º),
consistente no recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário relativos aos meses
de julho e agosto de 2014. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Aplicação da
Orientação nº 4, desta 2ª CCR, que permite o arquivamento dos autos quando não houver prova
do dolo no saque de até 3 (três) benefícios previdenciários. Atipicidade manifesta da conduta.
Conduta  penalmente  irrelevante.  Inexistência  da  justa  causa  formal.  Manutenção  do
arquivamento.

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

380. Processo: JF/SC-5005310-22.2016.4.04.7200-
PIMP - Eletrônico 

Voto: 4679/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93, art. 62, IV.
Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei
nº  10.522/02.  Princípio da insignificância.  Aplicabilidade. 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. No caso, não
há notícia acerca de reiteração de conduta pelo investigado, as mercadorias apreendidas não são
proibidas e o valor do tributo ilidido não ultrapassa o montante de R$ 10.000, 00 (dez mil) reais,
situação que autoriza a incidência do princípio da insignificância. Precedentes do STJ: Terceira
Seção,  EREsp  1276607/RS,  DJe  16/12/2015;  Quinta  Turma,  AgRg  no  RHC41.722/RS,  DJe
11/12/2015;  Sexta  Turma,  AgRg  no  REsp  1398222/RS,  DJe  17/12/2015.  Manutenção  do
arquivamento.

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

381. Processo: JF/SP-0004154-64.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 5069/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  NO
CASO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. É certo que a natureza do produto
introduzido clandestinamente no país   cigarros  impõe maior  rigor  na adoção do princípio da
insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  2.  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. 3. A importação de 1190
(mil cento e noventa) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem
ilícita do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que deve
ser dado prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 4. Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

382. Processo: JF/SP-0007484-06.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 4574/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  NO
CASO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. É certo que a natureza do produto
introduzido clandestinamente no país   cigarros  impõe maior  rigor  na adoção do princípio da
insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  2.  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. 3. A importação de 7.000
(sete  mil)  maços de cigarros de origem estrangeira,  conhecendo o agente a  origem ilícita  do
produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que deve ser dado
prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 4. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

383. Processo: PRM-JND-3403.2012.000282-3-INQ Voto: 5234/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto qualificado por meio de rompimento de obstáculo em
detrimento da agência dos Correios localizada no município de Jundiaí/SP (CP, art. 155, § 4º, I),
consistente  na  subtração  de  selos  postais,  dinheiros  e  cartões  telefônicos  estimados em R$
100.000,00  (cem  mil  reais)  mediante  o  arrombamento  da  porta  dos  fundos.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,  não  foi  possível  colher  elementos
mínimos  de  autoria  delitiva.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

384. Processo: PRM-JND-3422.2015.000187-6-INQ Voto: 5435/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de roubo de encomendas que estavam
sendo entregues por um carteiro, no dia 29/06/2015, no município de Itupeva/SP. CP, art. 157, §
2º, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os criminosos, no momento da ação
delituosa,  mandaram  o  carteiro  abaixar  a  cabeça,  agindo  de  forma  rápida.  Inexistência  de
imagens  de  câmeras  de  segurança  e  testemunhas  no  local  do  fato.  Ausência  de  elementos
capazes de levar à elucidação da autoria delitiva. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
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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.

385. Processo: PRM-JND-3422.2016.000071-6-INQ Voto: 5410/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de parcelas de benefício previdenciário, referentes às competências de julho a outubro
de 2006, após o óbito da segurada, ocorrido em 21/07/2006. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que
não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

386. Processo: TRE-BA-PET-0000397-
08.2012.6.05.0029

Voto: 5417/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DA BAHIA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62,  IV, DA LC Nº 75/93.
CRIME  ELEITORAL (LEI  Nº  9.504/97,  ART.  39,  §  5º,  II).  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA
PRESCRIÇÃO  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar suposta prática de crime eleitoral,
tipificado no art. 39, § 5º, II, da Lei nº 9.504/97, na eleições de 2012, no município de Ibicaraí/BA.
2.  O il.  Promotor  Eleitoral  oficiante  promoveu o arquivamento com fundamento na prescrição
virtual  (em perspectiva).  3.  O  MM.  Juiz  Eleitoral  discordou  do  arquivamento,  considerando a
orientação  jurisprudencial  consolidada  na  Súmula  nº  438  do  STJ.  4.  Esta  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  já  consolidou  o  entendimento  no  sentido  de  ser  inadmissível  o
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção  de  inocência  (Enunciado  nº  28,  464ª  Sessão,  de  15/04/2009).  5.  Entendimento
sedimentado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  ao  editar  a  Súmula  nº  438,  publicada  em
13/05/2010, in verbis:  É inadmissível  a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva  com  fundamento  em pena  hipotética,  independentemente  da  existência  ou  sorte  do
processo penal.  6.  Tendo em vista  que o prazo prescricional  da pena máxima abstratamente
cominada  ao  crime  em questão  ainda  não  foi  atingido,  injustificável  é  o  arquivamento  neste
momento. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Eleitoral em primeiro grau 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.

387. Processo: TRF3-0000202-70.2015.4.03.6130-
ACR

Voto: 5490/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  DIVERGÊNCIA ENTRE JUIZ  E  MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DA
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CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MUTATIO LIBELLI  ARTS. 28 E 384, CAPUT, §1º, DO
CPP. CONHECIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. INSISTÊNCIA
NA  ACUSAÇÃO  FORMULADA  DE  CRIME  DE  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO  CONTRA  A
EMPRESA BRASILEIRA DE  CORREIOS  E  TELÉGRAFOS.  1.  Ação  penal.  Crime  de  roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo fato de que o denunciado sabia que a vítima
ameaçada,  funcionário  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos,  prestava  serviço  de
transporte de valores (CP, art. 157, §2º, II e III). 2. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu
provimento  ao  recurso  de  apelação  interposto  pelo  Ministério  Público  Federal  para  cassar  a
sentença, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 384 do CPP e condenou o acusado pelo
crime de furto, bem assim determinar o retorno dos autos à 1ª instância para prolação de nova
decisão.  3.  O  MM.  Juiz  Federal,  por  entender  que,  em  decorrência  da  comprovação  fática
superveniente da ausência de arma de fogo, a conduta narrada amoldar-se-ia ao crime de furto
(art. 155 do CP), determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, a teor do que
dispõe os artigos 28 e 384, caput, §1º, do Código de Processo Penal. 4. Ratificação da denúncia
pelo crime de roubo circunstanciado. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Federal, para fins do artigo 384, § 1º c/c artigo 28 do Código de Processo
Penal  c/c  art.  62,  IV,  da LC nº  75/93.  5.  No caso em exame,  as provas coligidas aos autos
evidenciam que as encomendas foram subtraídas mediante emprego de grave ameaça contra
funcionário da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, pois a vítima afirmou que um dos
agentes colocou a mão sob a camisa para sinalizar que estava armado, conforme o artigo 157,
§2º, II e III, do CP. 6. Deve-se ressaltar que, no tocante à configuração do crime de furto ou roubo,
a doutrina e jurisprudência dominante do STJ adotam a teoria da amotio, segundo a qual tais
delitos se consumam com a mera inversão da posse, sendo prescindível que esta seja mansa e
pacífica. Precedentes: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 3ª Seção, DJe 29/10/2015.
7. Insistência na acusação ratificada pelo Parquet Federal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  na
acusação ratificada pelo Parquet Federal, 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.

388. Processo: JF/MOC-0008761-
55.2015.4.01.3807-TC

Voto: 5424/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PROPOSTA
DE TRANSAÇÃO PENAL REJEITADA PELO MAGISTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. NÃO CABIMENTO. CRIME PREVISTO NO ART.
183 DA LEI Nº 9.472/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art. 183 da Lei nº 9.472/97, consistente na
exploração não autorizada do espectro de radiofrequência. Equipamento com potência de 200
Watts. 2. O il. Procurador da República oficiante, considerando a prática do crime previsto no art.
70 da Lei  nº  4.117/62,  ofereceu  proposta  de transação penal  ao investigado.  3.  O MM.  Juiz
Federal, por entender que a conduta ora em análise enquadra-se no tipo previsto no art. 183 da
Lei nº 9.472/97, discordou da manifestação ministerial e remeteu os autos a esta 2ª CCR/MPF,
nos termos do art. 28 do CPP, aplicado por analogia, c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. O agente
que opera emissora de rádio, 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: STF  HC 115137, Primeira Turma, Dje 13/02/2014 e STJ
AgRg no REsp 1387258/ES, Quinta Turma, DJe 20/11/2013. 5. Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução criminal.

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

389. Processo: JF/SP-0002733-29.2014.4.03.6110-
INQ

Voto: 5426/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
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DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA  (CP,  ART.  330).
PROPOSTA  DE  TRANSAÇÃO  PENAL.  NEGATIVA.  DISCORDÂNCIA  DA  MAGISTRADA.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP, POR ANALOGIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA OFERECER A PROPOSTA. 1. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em
desfavor do investigado pela suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330), uma vez
que, apesar de inúmeras intimações, reiterações e reagendamentos, não depôs na condição de
testemunha  a  fim  de  prestar  esclarecimentos  em  inquérito  policial.  2.  O  il.  Procurador  da
República oficiante deixou de oferecer proposta de transação penal, considerando, sobretudo, as
certidões  de  antecedentes  criminais  do  réu.  3.  A MM.  Juíza  Federal  discordou  das  razões
ministeriais,  haja  vista que,  em nome do investigado, consta apenas um inquérito policial  em
andamento, ainda em sede de investigação. Os demais procedimentos investigatórios registrados
nas folhas de antecedentes criminais  foram arquivados ou tiveram reconhecida a extinção da
punibilidade  em  razão  da  prescrição.  Assim,  entendeu  que  não  há  impedimento  para  o
oferecimento de proposta de transação penal. 4. A existência de Inquérito Policial em curso não
deve  ser  considerada  como  maus  antecedentes,  má  conduta  social  ou  personalidade
desajustada, a impedir o oferecimento do benefício de transação penal. Precedente STJ: REsp
1262591/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/03/2013. 5. Incidência
ao caso, por analogia, da Súmula 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base. 6. Designação de outro Membro do Ministério
Público  Federal  para,  se  preenchidos  os  demais  requisitos  exigidos,  oferecer  o  benefício  de
transação penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da
transação penal, 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

390. Processo: 1.17.000.002763/2015-27 Voto: 5359/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL AÇÃO PENAL DEFINIDA PELA PREVENÇÃO
DO JUÍZO FEDERAL DO LUGAR DA EFETIVA APREENSÃO DO BEM. SÚMULA Nº 151 DO STJ.
ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Notícia de Fato autuada para
apurar  suposta prática delitiva por parte de determinada empresa privada, uma vez que teria
transportado carga estrangeira  não informada no sistema SISCOMEX.  2.  O il.  Procurador da
República no Espírito Santo promoveu o declínio de atribuições em favor  da Procuradoria da
República em São Paulo, ante a informação da Receita Federal de que a empresa investigada
possui domicílio  fiscal  nessa localidade. 3.  O il.  Procurador da República oficiante na PR/SP,
considerando que a conduta narrada configura o crime de descaminho (CP, art. 334), suscitou o
presente conflito negativo de atribuição, por entender que a competência para apuração do feito é
do local da apreensão das mercadorias, e não do local  da sede da sociedade empresária. 4.
Razão assiste ao il. Procurador da República suscitante. Os fatos narrados caracterizam, em tese,
o crime de descaminho, previsto no art. 334 do CP. A jurisprudência é no sentido da aplicação da
Súmula nº 151 do STJ, fixando a competência para eventual ação penal por crime de contrabando
ou descaminho pelo lugar da apreensão do bem, ainda que as apurações preliminares indiquem
que o crime tenha se consumado em outro local (CC nº 119.247/SP, Terceira Seção, Min. Laurita
Vaz, DJe 14/05/2012). 5. Desse modo, tem-se que a atribuição para apuração do fato noticiado
incumbe ao Procurador da República oficiante na PR/ES, na cidade de Vitória, localidade em que
foram apreendidas as mercadorias.  6. Conhecimento do conflito negativo de atribuições e,  no
mérito, pela designação do Procurador da República ora suscitado.

153



Ata da 655ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00250780/2016

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

391. Processo: 1.33.000.002186/2015-20 Voto: 5322/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  MANIFESTAÇÃO  RECEBIDA  COMO  CONFLITO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MPF.  DIVERGÊNCIA QUANTO  À  TIPIFICAÇÃO  DA
CONDUTA ANALISADA. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Manifestação recebida como conflito
negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. 2. Investigado faltou com a
verdade  em declaração  firmada  em procedimento  administrativo  de  registro  de  arma  junto  à
DELEAQ/SR/SPF/SC.  3.  O Procurador da República oficiante  no 3º  Ofício  Criminal  da PRM-
Florianópolis/SC entendeu que a conduta praticada se amoldaria ao delito do art. 345 do Código
Penal, declinando de sua atribuição para um dos ofícios criminais que atuam perante o Juizado
Especial  Federal.  4.  O  Procurador  da  República  oficiante  no  1º  Ofício  Criminal  da  PRM-
Florianópolis/SC,  por  sua  vez,  entendeu  que  a  conduta  noticiada  se  ajustaria  ao  crime  de
falsidade  ideológica,  previsto  no  art.  299  do  Código  Penal.  5.  O fato  narrado  diz  respeito  à
declaração falsa prestada perante a Polícia Federal em procedimento de controle administrativo
de armas de fogo, na qual o investigado teria informado falsamente que não figura como indiciado
ou réu em ação penal. 6. A conduta narrada amolda-se ao crime do art. 299 do CP. 7. Fixação da
atribuição do 3º Ofício Criminal da PRM-Florianópolis/SC.

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

392. Processo: 1.33.000.002195/2015-11 Voto: 5358/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  MANIFESTAÇÃO  RECEBIDA  COMO  CONFLITO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MPF.  DIVERGÊNCIA QUANTO  À  TIPIFICAÇÃO  DA
CONDUTA ANALISADA. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Manifestação recebida como conflito
negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. 2. Investigado faltou com a
verdade  em declaração  firmada  em procedimento  administrativo  de  registro  de  arma  junto  à
DELEAQ/SR/SPF/SC.  3.  O Procurador da República oficiante  no 3º  Ofício  Criminal  da PRM-
Florianópolis/SC entendeu que a conduta praticada se amoldaria ao delito do art. 345 do Código
Penal, declinando de sua atribuição para um dos ofícios criminais que atuam perante o Juizado
Especial  Federal.  4.  O  Procurador  da  República  oficiante  no  1º  Ofício  Criminal  da  PRM-
Florianópolis/SC,  por  sua  vez,  entendeu  que  a  conduta  noticiada  se  ajustaria  ao  crime  de
falsidade  ideológica,  previsto  no  art.  299  do  Código  Penal.  5.  O fato  narrado  diz  respeito  à
declaração falsa prestada perante a Polícia Federal em procedimento de controle administrativo
de armas de fogo, na qual o investigado teria informado falsamente que não figura como indiciado
ou réu em ação penal. 6. A conduta narrada amolda-se ao crime do art. 299 do CP. 7. Fixação da
atribuição do 3º Ofício Criminal da PRM-Florianópolis/SC.

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

393. Processo: 1.34.001.008365/2015-23 Voto: 5431/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
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POSSÍVEL  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  10  DA LEI  Nº  7.347/85.  DESCUMPRIMENTO  DE
REQUISIÇÃO MINISTERIAL. A ATRIBUIÇÃO PARA PERSECUÇÃO PENAL DEVE SER FIXADA
NO  LOCAL  ONDE  A  ORDEM  DEVERIA  TER  SIDO  CUMPRIDA.  ATRIBUIÇÃO  DA
PROCURADORA SUSCITANTE. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime previsto
no art.  10 da Lei nº 7.347/85, atribuído a superintendente do IPHAN em São Paulo, que teria
descumprido  reiteradamente  requisição  da  Procuradoria  da  República  no  município  de
Ourinhos/SP,  no  sentido  de  fornecer  informações  necessárias  à  regular  tramitação  de
procedimento  administrativo.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  em  Ourinhos/SP
encaminhou os autos à Procuradoria da República em São Paulo/SP, sob a alegação de que o
descumprimento da ordem ocorreu neste município. 3. A il. Procuradora da República atuante na
PR/SP suscitou o presente conflito negativo de atribuições e remeteu os autos a esta 2ª Câmara,
ante o disposto no art. 62, VII, da LC nº 75/93, por entender que eventual crime foi praticado em
prejuízo dos interesses do procedimento apuratório em tramitação na Procuradoria da República
de Ourinhos,  e da atuação funcional do Procurador da República nela atuante. 4.  Segundo o
artigo 70 do CPP, a competência territorial é determinada pelo local da consumação do crime. 5. O
crime ora em análise consuma-se com a efetiva ação ou omissão do sujeito passivo, vale dizer, no
momento e no local  em que se concretiza o descumprimento da ordem. Considerando que a
requisição ministerial deveria ser cumprida em São Paulo/SP, local onde a investigada exerce
suas  funções,  a  atribuição  para  atuação  no  feito  deve  ser  desempenhada  nesse  local.  6.
Precedentes  do  STJ  (CC  117.473/DF,  Terceira  Seção,  DJe  11/03/2013)  e  da  2ª  CCR
(Procedimento nº 1.14.004.000280/2014-89, 621ª Sessão, de 27/05/2015, unânime; Procedimento
nº  1.14.000.002563/2014-03,  622ª  Sessão,  de  22/06/2015,  unânime;  Procedimento  nº
1.20.000.001526/2015-53, 636ª Sessão, de 29/02/2016, unânime). 7. Atribuição da Procuradora
da República oficiante na PR/SP, ora suscitante, para prosseguir na persecução criminal.

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

394. Processo: 1.11.000.001169/2015-32 Voto: 5360/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA FRAUDE NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE EX-
SERVIDORA MUNICIPAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). LESÃO
DIRETA E  ESPECÍFICA À  UNIÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação
apresentada por vereador do município de Paripueira/AL, comunicando suposta prática do crime
de estelionato majorado (CP, art.  171, § 3º),  tendo em vista suposta fraude na declaração de
Imposto de Renda de Pessoa Física  IRPF de ex-servidora do referido município. 2. O il. Promotor
de Justiça da Comarca de Paripueira/AL encaminhou os autos à Procuradoria da República em
Alagoas, por entender que, no caso, a competência é da Justiça Federal, haja vista que o suposto
delito foi praticado em detrimento da Receita Federal. 3. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, alegando que a conduta gerou
prejuízo  aos  cofres  públicos  municipais,  uma  vez  que  a  suposta  fraude  foi  realizada  em
declaração  de  imposto  de  renda de  servidora  pública  municipal,  não  havendo,  dessa  forma,
interesse público federal que justifique a atuação do MPF. 4. A obtenção de restituição indevida do
Imposto de Renda mediante o emprego de fraude acarreta lesão aos cofres públicos federais, por
isso  resta  patente  a  lesão  direta  e  específica  à  União.  5.  Não  homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.  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 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.

395. Processo: 1.26.001.000291/2015-59 Voto: 5432/2016 Origem: PROCURADORIA DA 

155



Ata da 655ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00250780/2016

REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. FRAUDE COMETIDA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECLÍNIO
DE  ATRIBUIÇÃO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação
apresentada por particular, comunicando supostos crimes de falsificação de documento público e
de  estelionato.  O noticiante  alega  que  um imóvel  pertencente  a  sua  falecida  irmã teria  sido
vendido mediante a utilização de procuração pública supostamente falsa, bem como questiona
acerca  da  veracidade  de  testamento  por  ela  manuscrito.  2.  A il.  Procuradora  da  República
oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que não existe na narrativa nenhuma
das hipóteses  ensejadoras  da  competência  da Justiça  Federal.  3.  Inconformado,  o  noticiante
apresentou recurso contra o  declínio,  uma vez que a Caixa Econômica Federal  consta  como
credora/fiduciária no contrato de compra e venda do imóvel. 4. Remessa dos autos à 2ª Câmara
de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  para  o  exercício  de  sua  função
revisional  (Enunciado  nº  32).  5.  Embora,  em  princípio,  não  tenha  restado  demonstrado  a
ocorrência de financiamento mediante fraude, o certo é que a utilização de procuração falsa e a
realização  de  transferências  fraudulentas  no  cartório  de  registro  de  imóveis,  com a  posterior
efetivação  de  contrato  de  mútuo  com alienação  fiduciária  em garantia  firmado  com a  Caixa
Econômica Federal, conduta que, em tese, caracteriza o crime de estelionato, atinge diretamente
bens  e  interesses  da  empresa  pública  federal,  que,  no  caso,  poderá  arcar  com  o  prejuízo
resultante  do negócio  realizado com imóvel  pertencente a  terceiro  que busca judicialmente a
anulação do registro do referido imóvel. 6. A possível procedência da ação poderá ocasionar o
cancelamento do registro do contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia firmado com
a Caixa Econômica Federal, que deixará de ter o imóvel financiado como garantia da dívida. 7.
Evidencia-se,  portanto,  a  lesão  direta  e  específica  a  bem  e  serviço  da  União,  o  que
inequivocamente  atrai  a  competência  da  Justiça  Federal,  nos  termos  do  art.  109,  IV,  da
Constituição Federal.  Nesse sentido é  o entendimento,  já  pacificado,  do Superior  Tribunal  de
Justiça: CC 47.687/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, DJ 28/11/2005, p. 185; CC
32.878/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 11/03/2002, p. 164. 8. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

396. Processo: 1.15.000.002981/2015-36 Voto: 5433/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI N° 9.613/98, ART. 1°).
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de lavagem de dinheiro (Lei
n°  9.613/98,  art.  1°),  a  partir  do  encaminhamento  pelo  COAF  de  Relatório  de  Inteligência
Financeira, informando movimentações financeiras atípicas por parte de empresa privada. 2. O il.
Procurador  da  República  oficiante  entendeu  que,  no  caso,  não  há  elementos  de  informação
suficientes para atraírem a atuação do Ministério Público Federal. Assim, considerando que o RIF
foi igualmente encaminhado ao Ministério Público Estadual do Ceará, promoveu o arquivamento
do feito. 3. 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. 4. O Relatório de Inteligência
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Financeira  aponta  o  crime  de  descaminho,  cuja  atribuição  compete  à  Justiça  Federal,  como
possível infração penal antecedente ao delito de lavagem de dinheiro. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

397. Processo: 1.25.006.000122/2016-97 Voto: 4587/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. LC 75/93, ART. 62, IV. CRIMES CONTRA A HONRA. OFENSAS IRROGADAS
CONTRA JUIZ  FEDERAL.  POSSIBILIDADE  DE  CONSTITUIR  CRIME  CONTRA A HONRA.
PROSSEGUIMENTO. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática de crimes contra a honra
de juiz federal, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 c/c artigo 141, II, todos do Código Penal,
com base em mensagens veiculadas em rede social na internet. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento, com fundamento na ausência de dolo. Discordância da Juiz
Federal. Aplicação do art. 62-IV da LC n. 75/93. 3. A simples leitura da petição em que teria havido
as ofensas evidenciam que as imputações feitas ao Juiz Federal extrapolaram o que se entende
por na discussão da causa,  de modo que a conduta objeto  dessa análise,  certamente,  pode
constituir crime contra a honra. 4. Presentes indícios de autoria e da materialidade, ainda que
existam dúvidas, deve-se dar prosseguimento à persecução penal, considerando que, nesta fase
pré-processual, há primazia do princípio in dubio pro societate. 5. Designação de outro membro
do Parquet 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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

398. Processo: DPF/AM-01106/2015-INQ Voto: 4520/2016 Origem: GABPR1-ECBJ - 
EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006),
consistente no transporte de 200 gramas de massa líquida de maconha de Manaus/AM para
Altamira/PA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 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.

399. Processo: DPF/BG-00083/2015-INQ Voto: 5713/2016 Origem: SJUR/PRM-MT - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/BARRA DO 
GARÇAS

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

Ementa: Inquérito Policial autuado para apurar possível prática de crime de omissão de cautela praticado
por representantes de sociedade empresária que presta serviços de segurança privada (art. 13,
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parágrafo único, da Lei nº 10.826/03), consistente no extravio de 2 (duas) armas de fogo sem
registrar  ocorrência  policial  ou  comunicar  às  autoridades  policiais.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 33  2ª CCR). Orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
no  sentido  de  que  o  Estatuto  do  Desarmamento  não  remeteu  à  Justiça  Federal  toda  a
competência para as questões dele oriundas (HC nº 160.547/SP, DJe: 25/10/2010). Caso em que
não restou demonstrada qualquer lesão (ou perigo de lesão) à integridade territorial, à soberania
nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação, ao Estado de Direito ou à pessoa
do Chefe  dos  Poderes  da  União.  Indícios  de  transnacionalidade  do  delito  não  evidenciados.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

400. Processo: DPF/CAX-0153/2013-IPL Voto: 5391/2016 Origem: GABPRM2-ALCC - ANDRE
LUIS CASTRO CASELLI

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304), praticado, em tese, por diretor
de uma instituição de ensino superior particular. Suposta utilização de falso convênio celebrado
entre  a  instituição  e  um  determinado  professor,  cujo  objeto  era  a  realização  de  cursos  de
mestrado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 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. Súmula 104 do STJ: Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos
crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.
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.

401. Processo: DPF/JFA-00238/2014-INQ Voto: 4680/2016 Origem: GABPRM1- - LUDMILA 
JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  fabricação  irregular  de  medicamentos  sem  licença  da  autoridade
sanitária competente. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 -
2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a competência da
Justiça Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 119.594/PR, Rel. Min. Alderita Ramos de
Oliveira  (Desembargadora Convocada do TJ/PE),  DJe  18/09/2012;  CC 122.740/PR,  Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27/03/2012;
CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 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 o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá. Participou da votação Dr. Juliano baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

402. Processo: DPF/MS-0222/2015-INQ Voto: 5330/2016 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98),  consistente  na
ocultação da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em veículos que trafegavam em rodovia
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federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  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 roubo (CP, art. 157). 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.

403. Processo: DPF/RDO/PA-00135/2015-INQ Voto: 5382/2016 Origem: GABPRM2-LAS - LUISA 
ASTARITA SANGOI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 67 da Lei nº 8.078/90 e 171 do
CP.  Suposta  oferta  irregular  de  cursos  de  graduação  em instituições  privadas  de  ensino  no
município de Santa Maria das Barreiras/PA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Eventual crime praticado contra particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços
ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

404. Processo: 1.04.001.000014/2015-11 Voto: 4698/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Possível uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Apresentação de atestado médico ideologicamente falso a empresa
privada. Inexistência de indícios de que o atestado tenha sido apresentado perante órgãos ou
entes  federais.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente do STJ: CC 119.939/PR, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze,  Terceira Seção, DJe 07/05/2012. 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.

405. Processo: 1.12.000.001301/2015-79 Voto: 4841/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Narra a noticiante que, após realizar
um  empréstimo  perante  um  banco  privado,  foi  procurada  pelo  representante  da  instituição
financeira para que assinasse uns documentos em branco que lhe assegurariam o recebimento
de  determinados  valores.  Após  a  assinatura  dos  documentos,  começaram  a  correr  novos
descontos  e  refinanciamento  de  diversos  empréstimos.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
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(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.

406. Processo: 1.14.000.001080/2016-45 Voto: 4543/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Crimes de uso de documento particular falso perante o condomínio localizado em
Salvador/BA (CP, arts. 298 c/c 304). 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.

407. Processo: 1.14.000.001496/2016-63 Voto: 5111/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização irregular de medicamentos sem licença da autoridade
sanitária competente. CP, art. 273, § 1º-B, VI. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
- 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a competência da
Justiça Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 119.594/PR, Rel. Min. Alderita Ramos de
Oliveira  (Desembargadora Convocada do TJ/PE),  DJe  18/09/2012;  CC 122.740/PR,  Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27/03/2012;
CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 01/02/2011. Inexistência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

408. Processo: 1.14.000.001797/2016-97 Voto: 5465/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de ameaça (CP, art. 147) e tentativa de homicídio (CP, art. 121
c/c art. 14, II) praticada por Promotores de Justiça do Estado da Bahia. Declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Os artigos 96, III, da CF, 41, I, parágrafo único, da Lei nº 8.625/93 e
123, I, a, da Constituição do Estado da Bahia atribuem a competência criminal para processar e
julgar Membro do Ministério Público Estadual ao Tribunal de Justiça, ao passo que o Procurador-
Geral  de Justiça é dotado das atribuições para realização da persecução penal.  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.

409. Processo: 1.14.006.000102/2016-08 Voto: 4933/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  roubo  (CP,  art.  157)  contra  agência  do  Banco  do  Brasil
localizada  em Banzaê/BA.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).
Conduta atribuída a particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Aplicação da súmula 508 do
STF.  Precedente  STJ:  CC  1.826/RS,  Rel.  Ministro  Edson  Vidigal,  3ª  Seção,  julgado  em
21/03/1991,  DJ  22/04/1991,  p.  4770.  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.

410. Processo: 1.14.006.000112/2016-35 Voto: 4512/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de lesão corporal (CP,art. 129), ameaça (CP, art. 147), sequestro
e cárcere privado (CP, art. 148) e tentativa de homicídio (CP, art. 121 c/c art. 14, II) praticados por
indígena.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR/MPF).  Conduta  motivada  por
desentendimentos pessoais ocorridos entre autor e vítima. Inexistência de ofensa à coletividade
indígena. Aplicação da Súmula nº 140 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e
julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. 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.

411. Processo: 1.14.007.000337/2016-81 Voto: 4840/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
VIT. CONQUISTA- BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares, por meio de ligação
telefônica. 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.

412. Processo: 1.14.010.000029/2016-05 Voto: 5380/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Indígena integrado à sociedade relata que o local onde reside teria sido invadido
por quatro associações diversas e que estaria sofrendo constante ameaça de morte. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Constatação de que os crimes estariam ocorrendo devido a
situações pessoais dos indivíduos envolvidos, não tendo nenhuma relação evidente com disputas
por direitos indígenas. 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.

413. Processo: 1.15.000.001671/2016-85 Voto: 5371/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Relato de que familiares de
uma  determinada  beneficiária  do  INSS,  portadora  de  necessidades  especiais,  estariam  se
apropriando dos valores referentes ao benefício. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Eventual crime ocorrido entre particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços
ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

414. Processo: 1.16.000.001845/2016-72 Voto: 5374/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de exercício ilegal da medicina (CP, art.
282).  Médica  que  estaria  atuando em uma clínica mesmo estando com a inscrição  no CRM
cassada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 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
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.

415. Processo: 1.16.000.002346/2016-01 Voto: 5221/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

416. Processo: 1.16.000.003246/2015-11 Voto: 4734/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia  de  fato.  1)  Supostos  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  arts.  299),  consistente  na
confecção de notas fiscais simuladas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
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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. 2) Suposto crime de corrupção eleitoral (art. 299, Lei nº 4.737/65) praticado por
políticos do Estado do Rio de Janeiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Não há
nos autos indícios de prática de ilícito criminal por autoridade com direito a foro por prerrogativa
de função perante o Tribunal Regional Eleitoral. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

417. Processo: 1.17.000.000931/2016-21 Voto: 5388/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

418. Processo: 1.17.001.000017/2016-70 Voto: 5354/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de que consta em nome de particular três números distintos no Cadastro
de Pessoa Física  CPF. Dos três números, apenas um encontra-se regular, estando os demais
cancelados. 1) Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). A última inscrição no CPF ocorreu em 27/07/1999. Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP, art.  107, IV). Homologação do
arquivamento. 2) Possibilidade de os documentos terem sido utilizados para a prática de delitos
de estelionato (CP, art. 171) contra particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
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  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
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

419. Processo: 1.17.001.000272/2015-31 Voto: 4384/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de fato. Supostos crime de estelionato (CP, art. 171) praticado por suposto funcionário da
Caixa  Econômica  Federal  contra  agências  lotéricas  e  intermediários  dessa  mesma  empresa
pública federal, consistente no recebimento de vantagem indevida mediante a indução das vítimas
a  depositarem erroneamente  valores  em diversas  contas  bancárias  de  terceiros.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Lesão restrita aos particulares. Ausência de
qualquer prejuízo à referida empresa pública federal 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.

420. Processo: 1.18.001.000150/2016-99 Voto: 4545/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171), consistente na venda de certificados
de conclusão e histórico escolar de educação básica nos níveis fundamental e médio. 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.

421. Processo: 1.20.000.001668/2015-11 Voto: 4618/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de uso de documento público falso (CP, art.  304 c/c art.  297),
consistente na apresentação de certidão do INSS fraudulenta perante o Cartório de Registro de
Imóveis de Sinop/MT. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Lesão
restrita a particular, no caso, o delegatário do serviço público de serventia extrajudicial, a qual é
fiscalizada pelo  Poder Judiciário  estadual.  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.

422. Processo: 1.20.002.000194/2015-70 Voto: 4891/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304), consistente na apresentação de
fichas  de  presença  em  curso  de  trinamento  de  segurança  e  de  certificado  profissional
supostamente  falsificados  perante  sociedade  empresária.  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
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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.

423. Processo: 1.21.005.000137/2016-12 Voto: 5389/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta existência de empreendimento delitivo voltado à
prática de crime de receptação de veículos furtados e roubados. CP, arts. 288 e 180. 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 conexão com
delitos  de  competência  da  Justiça  Federal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

424. Processo: 1.21.005.000212/2015-56 Voto: 4641/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  praticado  contra  pessoa  idosa  (Lei  nº  10.741/03,  art.  99),
consistente  na exposição  de um casal  de idosos indígenas a uma situação de perigo  a  sua
integridade e a saúde, submetendo-os a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de
alimentos  e  cuidados  indispensáveis,  quando  obrigado  a  fazê-lo,  ou  sujeitando-o  a  trabalho
excessivo  ou  inadequado.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32 da 2ª  CCR).
Inexistência de ofensa à coletividade indígena. Aplicação da Súmula nº 140 do STJ: Compete à
Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima.
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.

425. Processo: 1.22.000.001223/2016-47 Voto: 5385/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis irregularidades financeiras cometidas durante a
gestão de ex-presidente de determinada entidade sindical.  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.
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426. Processo: 1.22.000.002374/2016-12 Voto: 5219/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado por
sociedade  limitada  prestadora  de  serviços  de  administração,  consistente  no  recebimento  de
vantagem indevida mediante a emissão de boletos para pagamento de taxas condominiais, sem a
remessa dos respectivos valores para a conta bancária do condomínio, o qual foi mantido em
erro.  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.

427. Processo: 1.22.000.002424/2016-61 Voto: 5025/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) consistente na realização de vários
contratos bancários de mútuo feneratício mediante uso indevido de dados de correntista de banco
privado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Minuciosa análise dos
autos que não identificou elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades. Lesão restrita ao 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.

428. Processo: 1.22.000.002710/2016-27 Voto: 5225/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  alteração  de  limites  (CP,  art.  161)
praticado por diversas autoridades públicas que atuam em comunhão de esforços, consistente na
supressão de cercas e de sinais indicativos de linha divisória para apropriação de 40 (quarenta)
hectares  de  terras  alheias  no  município  de  Betim/MG.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32  2ª CCR). Lesão restrita a particulares. Ausência de prejuízo a bem, serviço ou
interesse  direto  e  específico  da  União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Parquet 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.

429. Processo: 1.22.001.000152/2016-55 Voto: 5112/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2a CCR). Suposta venda de drogas em
imóvel  residencial.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Inexistência  de
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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.

430. Processo: 1.22.003.000616/2009-84 Voto: 5079/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de homicídio culposo praticado por representantes de sociedade
empresária mediante a modalidade negligência (CP, art. 121, § 3º, c/c art. 13, § 2º), consistente na
violação  do  dever  objetivo  de  cuidado  referente  à  observância  do  limite  do  peso  de  carga
transportada, da qual resultou diretamente o acidente de trânsito com vítima fatal  em rodovia
federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Crime praticado entre
particulares.  Ausência  de  elementos  mínimos  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.

431. Processo: 1.22.006.000051/2016-34 Voto: 5368/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça ocorrido entre particulares (CP, art. 147). 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.

432. Processo: 1.23.000.001276/2016-21 Voto: 4623/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171), consistente na realização de 2 (dois)
contratos bancários de mútuo feneratício mediante uso indevido de dados de correntista de banco
privado.  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.

433. Processo: 1.23.002.000186/2015-11 Voto: 4611/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º,
III) praticado por advogados, consistente na apropriação de valores recebidos a título de benefício
previdenciário sem o respectivo repasse aos seus clientes. Prejuízo suportado unicamente pelo
particular.  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.  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.

434. Processo: 1.23.005.000180/2015-14 Voto: 5077/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  praticado  por  escrevente  de  cartório
extrajudicial  do município  de  Cumaru  do  Norte  (CP,  art.  297),  consistente  na adulteração  da
nacionalidade de estrangeiro. 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. Lesão ao serviço público notarial e de registro, exercido em
caráter privado, sob delegação do Poder Público e fiscalização do Poder Judiciário Estadual, nos
termos dos artigos 236 da CF e 37 da Lei nº 8.935/94. Inexistência de ofensa direta e específica à
União, suas entidades autárquicas e empresas públicas federais. 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.

435. Processo: 1.23.008.000437/2016-99 Voto: 5381/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar as circunstâncias em que foram praticados os crimes de
violência doméstica e desacato por indígena. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Fatos que não dizem respeito  à  disputa  sobre  direitos  indígenas.  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.

436. Processo: 1.24.002.000139/2016-11 Voto: 5370/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168) ou de estelionato (CP, art.
171).  Narra o noticiante que sua ex-vizinha viabilizou para ele dois empréstimos consignados
perante instituições financeiras privadas, mediante desconto em sua aposentadoria. Entretanto,
não teria repassado os valores. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).

168



Ata da 655ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00250780/2016

Eventual crime ocorrido entre particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

437. Processo: 1.25.000.001208/2016-97 Voto: 5093/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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 roubo (CP, art.  157) 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.

438. Processo: 1.25.000.002261/2016-13 Voto: 5369/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de apropriação indébita (CP,
art. 168) ou de estelionato (CP, art. 171). Advogada que teria se apropriado indevidamente de
quantia pertencente ao seu cliente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual
prejuízo  ao patrimônio  de  particular.  Inexistência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou interesses  da
União.  Ausência  de elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público  Federal  para  a  persecução.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.000.001748/2013-01,  617ª  Sessão,  de 6/4/2015,  unânime).  Homologação do  declínio  em
favor do Ministério Público Estadual.

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

439. Processo: 1.25.008.000712/2015-19 Voto: 5320/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

440. Processo: 1.26.000.000687/2016-97 Voto: 5378/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
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PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art.
299) contra Junta Comercial. Suposta utilização de interposta pessoa nos contratos sociais de
duas empresas privadas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  A
realização  de  registro  de  empresas  mercantis  pela  Junta  Comercial  não  atrai,  por  si  só,  a
competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra referida entidade. Caso
em que  a  União  não  foi  ludibriada  nem sofreu  prejuízos  diretos  e  específicos.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Precedentes do STJ (CC 130.516/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 05/03/2014; CC 119.576/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe
21/06/2012). 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.

441. Processo: 1.26.000.001438/2016-19 Voto: 5088/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de fraude a certame público para provimento de vagas
na Polícia Militar do Estado do Pernambuco (CP, art. 311-A). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Lesão restrita a órgão público 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.

442. Processo: 1.26.005.000081/2016-10 Voto: 4836/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando que teria sido veiculada, por meio da rede social facebook, imagem
desrespeitosa à dignidade de Jesus Cristo. 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. 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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

443. Processo: 1.27.000.001150/2016-15 Voto: 4878/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de duplicata simulada (CP, art. 172), consistente na emissão do
título de crédito sem prestação de serviço, estelionato (CP, art. 171) e extorsão (CP, art.  158)
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praticados  por  representantes  de  sociedade  empresária.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Lesão restrita a 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.

444. Processo: 1.29.000.000299/2016-02 Voto: 5377/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de falsidade ideológica (CP, art.  299).  Narra  o noticiante  que
determinada empresa estaria utilizando-se indevidamente dos seus dados. 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.

445. Processo: 1.29.000.001076/2016-54 Voto: 4988/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º)  e  de
apropriação indébita (CP, art. 168) praticada por gerente de sociedade cooperativa de produtores
de vinho,  consistente na obtenção indevida de valores pertencentes à sociedade. 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.

446. Processo: 1.29.000.002030/2016-52 Voto: 5013/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

447. Processo: 1.29.005.000128/2016-25 Voto: 5281/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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PELOTAS-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de abandono material de incapaz (CP, art. 244, caput). Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Lesão restrita a 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.

448. Processo: 1.29.011.000147/2016-72 Voto: 5390/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime contra as relações de consumo (Lei  nº  8.137/90,  art.  7º,  IX).
Pescadores estariam expondo à venda, em uma feira localizada no município de Uruguaiana/RS,
pescados impróprios para consumo. 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.

449. Processo: 1.30.001.001921/2016-61 Voto: 5386/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada por particular. Possível crime de
maus-tratos (CP, art. 136). Relato de que cuidadora estaria agredindo e maltratando pessoas sob
o seu cuidado. 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.

450. Processo: 1.30.001.002346/2016-13 Voto: 4684/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime de  abuso  sexual  (CP,  art.  216-A)  praticado  por  professor  de
ginástica contra suas alunas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Delito restrito à esfera jurídica de particulares. Inexistência de lesão a bem, serviço ou interesse
da  União,  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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451. Processo: 1.30.001.002505/2016-80 Voto: 4837/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostos delitos praticados em detrimento de determinada
família no Brasil, entre eles, o crime de sequestro. 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.

452. Processo: 1.30.001.002637/2016-10 Voto: 5387/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostas fraudes praticadas por parte de militares na esfera do Comando de
Pessoal de Fuzileiros Navais, no 1º Distrito Naval. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Conduta narrada que pode constituir crime efetivamente militar (CPM, art. 9º). Competência
da  Justiça  Militar.  Precedentes  do  STF:  HC 113162,  Relator  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,
julgado em 16/04/2013; HC 114309, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em 09/04/2013. 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

453. Processo: 1.30.001.006023/2015-18 Voto: 5367/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de manifestação anônima apresentada perante a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  comunicando que,  durante  as  manifestações  pró-impeachment  que
ocorreram no  dia  13/12/2015,  um menor  teria  sido  agredido  verbal  e  fisicamente  por  alguns
manifestantes quando estava sendo conduzido à Polícia do Rio de Janeiro. 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.

454. Processo: 1.30.005.000218/2016-03 Voto: 4567/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168) praticado por representantes
de empresa pública estadual, consistente na ausência de repasse a plano de saúde de parcela
dos salários descontados dos empregados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da  2ª  CCR).  Prejuízo  suportado  unicamente  por  particulares.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
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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.

455. Processo: 1.30.009.000294/2015-90 Voto: 4483/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostas irregularidades na permissão de serviço público de táxi no município de
Araruama/RJ. Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

456. Processo: 1.30.017.000243/2016-40 Voto: 5379/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 155 do CP. Furto de colete balístico no
interior de estabelecimento industrial. 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.

457. Processo: 1.31.000.000163/2016-36 Voto: 5715/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de fato.  Crime de uso de documento falso (CP, art.  304 c/c art.  297),  consistente  na
apresentação  de  certidão  materialmente  falsa  expedida  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento
Agrário perante órgão do governo do Estado de Rondônia. 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.

458. Processo: 1.31.000.001623/2015-62 Voto: 5383/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostas irregularidades cometidas por diretoria de uma instituição privada de

174



Ata da 655ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00250780/2016

ensino superior, entre elas, retenção de documentos de alunos e o não pagamento de dívidas.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado contra
particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

459. Processo: 1.33.000.001102/2016-11 Voto: 4924/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de exercício ilegal da medicina (CP, art.
282),  consistente  no  exercício  irregular  de  optometrista.  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
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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

460. Processo: 1.33.001.000306/2015-44 Voto: 4683/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsificação de documento particular (CP, art. 298), consistente
na  atribuição  fraudulenta  de  pessoa  interposta  dos  noticiados  como  representante  legal  de
sociedade empresária em contrato social. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Inexistência de lesão a bem, serviço ou interesse da União, entidades autárquicas ou
empresas  públicas  federais.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

461. Processo: 1.33.005.000427/2016-37 Voto: 5384/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar diversas irregularidades na gestão de um abrigo para
crianças carentes. 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.
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462. Processo: 1.34.001.001362/2016-40 Voto: 4571/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

463. Processo: 1.34.002.000141/2016-44 Voto: 4839/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARACATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Idoso teria constituído advogada e
pago certo valor a título de preparo recursal. Entretanto, verificou-se inexistir qualquer processo
patrocinado pela advogada em nome do idoso. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado entre particulares. Inexistência de lesão direta 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.

464. Processo: 1.34.008.000237/2016-52 Voto: 5366/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65). Integrantes da Guarda
Municipal de Limeira/SP, lotados no fórum estadual local, teriam proibido a entrada de particular
sem  justificativas  razoáveis,  mediante  a  prática  de  atos  abusivos.  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.

465. Processo: 1.34.010.000155/2016-69 Voto: 4842/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Suposto fornecimento
de Carteira Nacional de Habilitação  CNH falsa por parte de determinada autoescola. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Documento expedido por órgão estadual de
trânsito. Ausência de prejuízos diretos e específicos a bens, serviços ou interesse da União, suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 112.984/SE, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/12/2011; CC 115.285/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, DJe 09/09/2014. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

466. Processo: 1.34.010.000267/2016-10 Voto: 5375/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposta  fabricação  e  comercialização  irregular  de saneante  sem licença  da
autoridade  sanitária  competente  (CP,  art.  273,  §  1º-B,  I).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a
competência  da  Justiça  Federal.  Precedente  do  STJ  (CC  120843/SP.  Rel.  Min.  Laurita  Vaz.
Terceira  Seção.  DJe  de  27/03/2012).  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 o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá. Participou da votação Dr. Juliano baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

467. Processo: 1.34.021.000059/2016-91 Voto: 5372/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  Caixa  Econômica  Federal,
comunicando  que  determinada  conta  estaria  sendo  utilizada  para  movimentação  de  valores
suspeitos, provavelmente oriundos de golpes aplicados a particulares. CP, art. 171. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços
ou interesse da CEF, uma vez que a referida empresa pública federal foi utilizada somente para a
movimentação  dos  valores  supostamente  indevidos.  Precedente  da  2ª  CCR  (NF  nº
1.17.000.002274/2015-75,  632ª  Sessão,  de  23/11/2015,  unânime).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

468. Processo: 1.34.021.000069/2016-27 Voto: 4843/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia  de fato.  Crime de uso de documento falso (CP,  art.  304).  Empresa teria  apresentado
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Certidão  Negativa  de  Débito  falsa  para  habilitação  em  processo  licitatório  promovido  pelo
Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Documento falso apresentado perante órgão municipal. 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.

469. Processo: 1.34.033.000093/2016-27 Voto: 5376/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Venda de Carteira
Nacional de Habilitação  CNH falsa por meio de rede social. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Documento expedido por órgão estadual de trânsito. Ausência de
prejuízos diretos e específicos a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas
ou empresas públicas,  capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a
persecução penal.  Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 112.984/SE, Rel.  Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 07/12/2011; CC 115.285/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Min.
Moura Ribeiro, DJe 09/09/2014. 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.

Outras deliberações(Declínio)

470. Processo: DPF/JZO/BA-0052/2016-INQ Voto: 4604/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: 1) Possível crime de uso de documento público falso (CP, art. 304), consistente na apresentação
de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos a agentes da polícia rodoviária federal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A circunstância de a investigada ter adquirido
licitamente o carro alienado por uma concessionária de veículos devidamente regularizada possui
o condão de afastar o dolo de ludibriar as autoridades policiais. Inexistência de justa causa formal.
Homologação do arquivamento. 2) Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art.
297), consistente na adulteração de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Documento expedido por órgão estadual
de trânsito. Ausência de prejuízos diretos e específicos a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, capazes de justificar a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para  a  persecução penal.  Precedentes  STJ,  Terceira
Seção: CC 112.984/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/12/2011; CC 115.285/ES, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, DJe 09/09/2014. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

471. Processo: DPF/AGA/TO-00052/2016-INQ Voto: 5066/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85  recusa, retardamento ou omissão
de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil  - praticado por representante de
sociedade empresária,  consistente na ausência  de fornecimento de informações ao Ministério
Público do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A funcionária afirmou que
repassou o documento para o  setor  de monitoramento,  porém não soube precisar  se ele  foi
entregue  ao  dirigente  da  sociedade.  Ausência  de  dolo.  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.

472. Processo: DPF/AGA/TO-00054/2014-INQ Voto: 4603/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330), consistente no descumprimento
de ordem judicial de bloqueio de valores que seriam repassados à sociedade empresária. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências realizadas afastam indícios de autoria
delitiva  diante  da  ausência  de  comprovação  do  recebimento  da  ordem  pelo  investigado.
Depoimentos realizados evidenciam provável extravio do ofício encaminhado juntamente com a
ordem judicial.  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.

473. Processo: DPF/AGA/TO-00230/2015-INQ Voto: 5072/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de furto qualificado (CP, art. 155, § 1º, incisos I e IV) contra agência da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
vítima afirmou que não possui condições de reconhecer a fisionomia dos agentes. Ausência de
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

474. Processo: DPF/AGA/TO-00302/2012-INQ Voto: 5192/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito  Policial.  Benefício  previdenciário  postulado  administrativa  e  judicialmente  relativo  à
pensão por morte de segurado especial mediante a apresentação de documentos pessoais do de
cujus.  Alegação  do  cônjuge  supérstite  de  que  a  segurada  exerceu  atividade  rural  sem  a
apresentação  de  prova  material.  Verificação,  no  curso  de  processo  administrativo,  de
incongruência  entre  as  declarações  do  investigado  na  entrevista  rural  e  a  documentação
apresentada. Apresentação ao juízo de uma carta de anuência em que uma proprietária assevera
que o  cônjuge  virago  exerceu  atividade  rural  em sua  propriedade.  Prolação  de  sentença  de
improcedência do pedido por ausência de prova material. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). 1) Suposta falsidade documental (CP, art. 299 c/c 304). Crime meio para o suposto
crime de estelionato. Ausência de potencialidade lesiva remanescente. Aplicação da Súmula 17
do STJ. 2) Suposta tentativa de estelionato (CP, art. 171, § 3º c/c art. 14, II). Estelionato judiciário.
Precedentes do STJ: RHC 50.737/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
09/03/2015;  RHC 31.344/PR,  Rel.  Min.  Gilson Dipp,  Quinta  Turma,  DJe 26/03/2012.  Evidente
ausência de dolo em obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Sujeição de atividade rural ao
contraditório e à ampla defesa. Pedido julgado improcedente na esfera administrativa e judicial.
Elementos juntados aos autos revelam que o investigado não apresentou nenhum documento
contrafeito.  Análise  dos  autos  que  não  aponta  qualquer  indício  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.

475. Processo: DPF/JZO/BA-0199/2013-IPL Voto: 5439/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 149 do CP por
parte de representante legal de empresa localizada em Petrolina/PE. Revisão de arquivamento
(LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após  diligências,  não  houve  a  constatação  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

476. Processo: DPF-UDI-00285/2016-INQ Voto: 5590/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330), consistente no descumprimento
de ordem legal de Juiz da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia de constrição de veículo. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A investigada demonstrou que não era a destinatária da
ordem  judicial,  pois  não  era  proprietária  do  objeto  constrito.  Elementos  juntados  aos  autos
revelam  que  a  decisão  judicial  foi  suspensa.  Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.
Atipicidade  manifesta  da  conduta.  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.

477. Processo: DPF-UDI-00746/2013-INQ Voto: 4576/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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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) entregue
no comércio. Posterior identificação da falsidade. Ausência de elementos suficientes da autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
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.

478. Processo: JFA/TO-0000380-31.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 4854/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de roubo qualificado (CP,  art.  157,  §  2º,  incisos I,  II)  contra
empregado público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). A vítima afirmou que não possui condições de reconhecer a fisionomia dos
assaltantes.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

479. Processo: SRPF-AP-00084/2016-INQ Voto: 4877/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. 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 nos
depoimentos prestados pelas testemunhas. Questão fática relacionada à elaboração de planilha
da sociedade reclamada. 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 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013;
AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

480. Processo: SRPF-AP-00160/2015-INQ Voto: 5705/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), consistente no
recebimento indevido de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Último saque ocorrido no dia 31/03/2007. Pena máxima cominada de 12 anos de reclusão.
Documentos juntados aos autos revelam que ao tempo do crime a investigada era menor de 21
anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Transcurso de lapso temporal superior a 9 (nove)
anos.  Prescrição da pretensão punitiva estatal  (arts.  109,  III,  e 115 do CP).  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.

481. Processo: SRPF-AP-00259/2014-INQ Voto: 5447/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, I e II, da
Lei nº 8.137/90, e no art. 6º da Lei nº 7.492/86, uma vez que particular,  através de interposta
pessoa  (doleiro)  e  sem autorização  legal,  remeteu,  nos  dias  01/02/2000  e  14/02/2000,  altas
quantias em dinheiro  para o  exterior.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  1)
Quanto ao art. 6º da Lei nº 7.492/86, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva
estatal, já que transcorreram mais de 12 (doze) anos da data dos fatos (CP, art. 109, III). 2) No
que se refere ao crime do art. 1º da Lei nº 8.137/90, aplica-se ao caso a Súmula Vinculante nº 24
do STF, tendo em vista informação da Receita Federal de que inexiste débito fiscal em nome do
investigado. 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.

482. Processo: SRPF-AP-00418/2013-INQ Voto: 5648/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  uso  de  documento  materialmente  falso  praticado  por
sociedade empresária (CP, art. 297 c/c art. 304), consistente na apresentação de certidão sindical
com assinatura falsificada do Presidente do Sindicato dos Vigilantes e Empresas de Segurança
(SINDVIAP)  perante  a  Empresa  Brasileira  dos  Correios  com  a  finalidade  de  habilitação  em
processo  licitatório  para  contratação  de  sociedades  de  vigilância  armada.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O laudo de exame documentoscópio apontou a falsidade
da referida certidão sem identificar  o  possível  autor.  Inexistência  de elementos suficientes da
autoria  delitiva.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia  de  novas  provas  (CPP,  art.  18).  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.

483. Processo: 1.00.000.002459/2016-68 Voto: 5438/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis
crimes  de  trabalho  escravo  (art.  149  do  CP)  ou  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei
trabalhista (art.  203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Encontradas
irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel
concluiu, em seu relatório, que não havia na Fazenda fiscalizada práticas que caracterizassem
situações de trabalho análogo ao de escravo, embora tenham siso encontradas irregularidades
pertinentes às áreas de legislação e de saúde e segurança no trabalho, que foram objeto de
autuação.  Adoção  de  medidas  necessárias  à  regularização.  Ausência  de  indícios  de  que  os
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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. Fatos atípicos na esfera penal.
Homologação do arquivamento.

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

484. Processo: 1.00.000.003268/2016-13 Voto: 4539/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUÍNA-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis
crimes  de  trabalho  escravo  (art.  149  do  CP)  ou  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei
trabalhista (art.  203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Encontradas
irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel
concluiu, em seu relatório, que as condições de moradia, trabalho, saúde, segurança, higiene e
conforto dos trabalhadores contratados para as atividades de criação de gado e manutenção da
propriedade,  conforme  já  relatado  no  corpo  deste  relatório,  eram  bastante  razoáveis  e  não
aviltavam a  dignidade do  ser  humano,  havendo  tão  somente  irregularidades  trabalhistas  que
foram  objeto  de  autuações  específicas.  Adoção  de  medidas  necessárias  à  regularização.
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.
Fatos atípicos na esfera penal. Homologação do arquivamento.

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

485. Processo: 1.00.000.003374/2016-05 Voto: 5709/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. 1) Possíveis
crimes  de  trabalho  escravo  (art.  149  do  CP)  ou  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei
trabalhista (art.  203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Encontradas
irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel
concluiu,  em  seu  relatório,  que  não  havia  indícios  de  trabalho  escravo,  mas  apenas  meras
irregularidades atinentes ao uso e só armazenamento inadequado de agrotóxicos.  Adoção de
medidas  necessárias  à  regularização.  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.  Fatos  atípicos  na  esfera  penal.  Homologação  do
arquivamento. 2) Suposta prática dos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297, §
4º) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Elementos informativos juntados aos autos revelam que os trabalhadores
estavam com as carteiras de trabalho devidamente anotadas, bem como o adimplemento das
obrigações previdenciárias.

Deliberação: Em 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.

486. Processo: 1.00.000.008403/2016-17 Voto: 5443/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

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 fazenda localizada no município de Bom Jesus do
Araguaia/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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

487. Processo: 1.00.000.008410/2016-19 Voto: 4885/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis
crimes  de  trabalho  escravo  (art.  149  do  CP)  ou  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei
trabalhista (art.  203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Encontradas
irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel
concluiu, em seu relatório, que a situação em tela não é procedente no que tange às práticas que
caracterizam situação análoga a de escravo, nem tampouco as condições encontradas no local de
trabalho justificam resgate de trabalhador, nos termos do artigo 2º-C da Lei 7.998/90. Adoção de
medidas  necessárias  à  regularização.  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.  Fatos  atípicos  na  esfera  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

488. Processo: 1.05.000.000727/2015-40 Voto: 4852/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de sonegação fiscal por parte dos gestores
do  município  de  Tupanatinga/PE,  no  exercício  de  2012.  Ausência  de  recolhimento  das
contribuições previdenciárias devidas ao Regime Geral  de Previdência Social.  CP, art.  337-A.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de que não há
ação fiscal contra a Prefeitura de Tupanatinga/PE em relação ao ano 2012. Crime de natureza
material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito  tributário.  Aplicação do
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa causa 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

489. Processo: 1.10.001.000017/2016-21 Voto: 5449/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível consumo de drogas no interior de uma instituição de ensino superior
federal.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Após diligências, não foi possível
comprovar,  por  elementos  concretos,  que  os  alunos  envolvidos  tenham  utilizado  substâncias
entorpecentes. 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.

490. Processo: 1.11.000.000107/2016-94 Voto: 5395/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Centro de Alta Complexidade em
Oncologia (CACON) teria descumprido decisão judicial  no sentido de avaliar as condições de
determinado medicamento para uso do hospital. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). A ordem proferida não foi dirigida a uma pessoa determinada. Os mandados de intimação
foram expedidos em nome do CACON. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal: O
crime de desobediência se configura quando demonstrada a clara intenção do agente de não
cumprir ordem emanada da autoridade pública. Para a configuração do delito é insuficiente que a
ordem não seja cumprida, sendo necessário que tenha sido endereçada diretamente a quem tem
o dever de cumpri-la e que este, com vontade específica de contrariar, desatenda ao comando
(AP 633/RS, Relator:  Min.  Teori  Zavascki,  Tribunal Pleno, Dje 20/02/2014).  Não ocorrência 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

491. Processo: 1.11.000.000682/2016-97 Voto: 5019/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato.  Peças de informação. Suposto crime do art.  10 da Lei  nº  7.347/85  recusa,
retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil - praticado
por Secretária de Educação de Marechal Deodoro/AL, consistente na ausência de informações
sobre condições de ensino e trabalho em uma escola municipal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Novo  ofício  encaminhado.  Informações  apresentadas  satisfatoriamente.
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

492. Processo: 1.11.001.000077/2016-14 Voto: 5434/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Rádio comunitária operada no município de Santana do Ipanema/AL, com transmissores
de potência máxima de 7 Watts. Bem jurídico tutelado pela norma  a segurança dos meios de
telecomunicações  não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a
intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Atipicidade do fato. Incidência do
princípio da insignificância. Precedentes: STF, HC nº 115.729/BA, 2ª Turma, Rel.  Min. Ricardo
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Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma,
DJe  28/04/2015.  Ausência  de  justa  causa  para  dar  prosseguimento  à  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

493. Processo: 1.13.000.001830/2015-35 Voto: 4686/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Peças de informação. Suposto crime do art. 10 da Lei nº
7.347/85  recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de
ação civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos informativos dos autos
revelam que o investigado não foi notificado pessoalmente nem recebeu a requisição do Ministério
Público do Trabalho. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

494. Processo: 1.14.000.000644/2016-22 Voto: 5123/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). 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: AgRg no RHC 17.513/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
23/04/2013;  RHC  24.876/SC,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Quinta  Turma,  julgado  em
14/02/2012,  DJe 19/03/2012.  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.

495. Processo: 1.14.000.000810/2016-91 Voto: 4519/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  sonegação  de  tributos  federais  (Lei  8.137/90,  art.  1º),
consubstanciado  na  supressão  de  diversas  exações  tributárias  mediante  a  omissão  de
informações  às  autoridades  fazendárias.  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.
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496. Processo: 1.14.000.000867/2016-90 Voto: 5394/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de manifestação anônima apresentada perante a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, comunicando que determinada entidade maçônica consistiria em uma
organização criminosa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não trouxe
elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável
e  útil.  Carência  de  dados  concretos  acerca  de  supostos  ilícitos  penais.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

497. Processo: 1.14.000.001258/2016-58 Voto: 4614/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de injúria (CP, art. 140) praticado por meio da rede mundial de
computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime de injúria é de ação
penal privada (CP, art. 145). Fatos inseridos na órbita de interesses exclusivamente particulares.
Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente,
de justa causa para o prosseguimento do feito.  Injustificável remessa dos autos ao Ministério
Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

498. Processo: 1.14.000.001471/2015-89 Voto: 5363/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º).  Relato  de  que  empresa  privada  teria  elaborado  Guias  de  Recolhimento  do  FGTS e  de
Informações  à  Previdência  Social   GFIP,  em  relação  ao  período  2013/2014,  com  dados
supostamente falsos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita
Federal de que não foram localizadas ações fiscais ou Representações Fiscais para Fins Penais
em nome da empresa investigada. Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído.
Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Ausência  de  justa  causa,  no
momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

499. Processo: 1.14.004.000846/2016-34 Voto: 4548/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) contra o
SUS praticado por médica oftalmologista e empregada do Instituto de Oftalmologia, consistente na
obtenção  indevida  de  recursos  mediante  uso  do  recibo  de  dispensação  de  medicamentos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Débito no valor de R$ 185,72. Conduta
penalmente irrelevante.  Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Mínima ofensividade da
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conduta das investigadas. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

500. Processo: 1.14.006.000034/2016-79 Voto: 5633/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por servidora do Instituto Federal
da  Bahia,  comunicando  a  suposta  prática  de  crime  contra  a  honra  praticado,  em  tese,  por
professor daquela instituição. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de
lesividade  delituosa  na conduta  do  investigado,  que  não  imputou  desonra,  injúria,  calúnia  ou
constrangimento ao representante. No caso, o noticiado teria feito apenas críticas à indicação da
noticiada para ocupar o cargo de Coordenadora do Curso de Engenharia Elétrica, sob a alegação
de falta dos requisitos necessários. Conduta desprovida de animus diffamandi. Não caracterização
de crime contra a honra. Atipicidade da conduta investigada. Inexistência de justa causa formal.
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

501. Processo: 1.15.000.002132/2015-82 Voto: 4829/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
COM  BASE  NA  AUSÊNCIA  DE  DOLO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE
ESCLARECER OS FATOS (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de
sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A)  praticado  por  representantes  de
sociedade  limitada,  consistente  na  supressão  da  referida  exação  tributária  incidente  sobre  a
remuneração  de  seus  empregados.  2.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de
indícios suficientes de dolo. 3. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o
arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou  materialidade  delitivas,  após
esgotadas  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. 4. Na espécie, existem elementos informativos de autoria e materialidade delitiva e
circunstâncias  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária,  máxime  quando  os  documentos
comprovam a inscrição da sociedade em Dívida Ativa, não havendo notícia de parcelamento. 5.
Por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal Pública e do in dubio pro societate,
somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério
Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a
ação penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do processo. Precedentes do
STJ:  AgRg  no  AREsp  405.488/SC,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  DJe
12/05/2014;  AgRg  no  Ag  1153477/PI,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  DJe
15/05/2014. 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 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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502. Processo: 1.16.000.001948/2016-32 Voto: 4974/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime de furto  qualificado  de objetos  pertencentes  ao ministério  da
Saúde (CP, art. 155, §4º, I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

503. Processo: 1.16.000.001949/2016-87 Voto: 5413/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Pessoa desconhecida teria subtraído uma
câmera  de  uma agência  da  Caixa  Econômica  Federal   CEF no  dia  16/05/2015.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inexistência  de  elementos  mínimos  capazes  de
elucidar a autoria delitiva. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

504. Processo: 1.16.000.002227/2016-40 Voto: 5412/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de furto (CP, art.  155) de duas roçadeiras de propriedade da
Universidade  de Brasília   UnB,  ocorrido  no  dia  28/10/2014.  Revisão de arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ausência de câmeras de circuito interno de TV no local. Após diligências, não
foi possível colher elementos mínimos de autoria delitiva. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

505. Processo: 1.17.000.000138/2016-21 Voto: 4461/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

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).  A retratação  do  investigado  se  mostrou
substancialmente eficaz para não influenciar o curso do processo. 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 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 11/10/2011. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

506. Processo: 1.17.000.001137/2016-02 Voto: 5430/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289,
§1º).  Particular  relata  que  teria  recebido  uma  nota  de  R$  100,00  (cem  reais)  falsa,  como
pagamento de frutas vendidas em sua barraca localizada no centro do município de Fundão/ES.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos suficientes da autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
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.

507. Processo: 1.17.004.000046/2013-69 Voto: 4462/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para acompanhar atuação em inquérito policial
que apura tráfico de drogas em aldeias indígenas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Elementos  informativos  revelam que  o  inquérito  policial  foi  declinado  à  Justiça  Estadual
passou a ser  realizada na esfera estadual.  Objetivo atingido.  Injustificável  prosseguimento do
presente feito, que se encontra desprovido de 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.

508. Processo: 1.19.001.000201/2016-45 Voto: 5440/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

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

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 fazenda localizada no município de Açailândia/MA.
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

509. Processo: 1.19.001.000241/2016-97 Voto: 4845/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de manifestação anônima apresentada perante a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  comunicando  irregularidades  envolvendo  um  determinado  veículo.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato apócrifo que não trouxe elementos
mínimos necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma investigação  criminal  responsável  e  útil.
Informações vagas e genéricas. Carência de dados concretos acerca de supostos ilícitos penais.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

510. Processo: 1.20.000.000340/2016-68 Voto: 5710/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta fraude previdenciária, consistente no ajuizamento
de reclamação trabalhista  para obtenção indevida de benefícios trabalhistas e previdenciários
decorrentes de dispensa sem justa causa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Mera postulação de direitos trabalhistas e previdenciários decorrentes de resilição unilateral do
contrato  de emprego não constitui  infração penalmente relevante.  Denúncia  genérica e vaga.
Atipicidade manifesta da conduta. Inexistência 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.

511. Processo: 1.20.000.000556/2016-23 Voto: 4867/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  crime  de  esbulho  possessório  (CP,  art.  161,  §1º,  II)
supostamente  praticado  pelo  grupo  Movimento  Sem Terra   MST,  consistente  na invasão das
propriedades rurais do Brasil mediante grave ameaça. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Mero  acampamento  nas  margens  de  uma rodovia  pelo  grupo  supramencionado não
caracteriza fato penalmente típico nem sinaliza possível invasão de terras. Ausência de indicação
de  elementos  probatórios  idôneos  ao  prosseguimento  da  investigação  criminal.  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.

512. Processo: 1.20.000.000731/2016-82 Voto: 5352/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

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
empresa 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,  IV).
Encaminhamento  posterior  da  documentação.  Infração  de  natureza  administrativa  (Lei  nº
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9.847/99, art. 3º, VI). Cominação de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atipicidade
da conduta. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

513. Processo: 1.20.000.001599/2015-45 Voto: 5441/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

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 fazenda localizada no município de Nova Monte
Verde/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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

514. Processo: 1.20.002.000054/2016-82 Voto: 4982/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

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 nos
depoimentos  prestados  pelas  testemunhas.  Questão  fática  relacionada  aos  destroços  de  um
avião.  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 1269635/MG, Rel.  Min.  Sebastião Reis  Júnior,  Sexta  Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no
REsp  1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

515. Processo: 1.20.005.000186/2015-01 Voto: 4696/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

516. Processo: 1.22.000.002535/2015-97 Voto: 5353/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Proprietários de empresa privada, após incluírem fraudulentamente
empregada no quadro societário, desapareceram, deixando-a com as dívidas da pessoa jurídica.
Consta ainda dos autos que os investigados, embora condenados ao pagamento de contribuições
previdenciárias  na  Justiça  do  Trabalho,  no  valor  de  R$  172,48,  deixaram  de  efetuar  o
recolhimento.  1) Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
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Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  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. Dessa
forma,  como  a  Lei  nº  11.457/07  considerou  como dívida  ativa  da  União  também os  débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária,  razão pela
qual deve se estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos, quando o
valor do débito não for superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes do STJ: AgRg no
REsp 1525154/PR, Quinta Turma, DJe 21/09/2015; AgRg   no REsp 1318828/SC, Sexta Turma,
DJe 16/11/2015. Homologação do arquivamento. 2) Suposta fraude praticada em detrimento da
empregada (CP, art. 203). Recebimento do declínio de atribuições como arquivamento (Enunciado
n° 32 da 2a CCR). Inexistência de elementos informativos de materialidade e circunstâncias da
infração 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.

517. Processo: 1.22.002.000334/2013-73 Voto: 5000/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  exploração  clandestina  de  atividade  de
telecomunicações (Lei nº 9.472/97, art. 183) por diversas entidades. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Diligências efetuadas junto à ANATEL. 1) 1 (uma) das rádios já está sendo
investigada em outro procedimento Investigatório Criminal. Bis in idem (Enunciado de nº 57 - 2ª
CCR). 2) 2 (duas) rádios investigadas já se encontram desativadas. 3) 1 (uma) rádio investigada
goza de outorga para desempenho do serviço de radiodifusão comunitária. 4) A investigação de 1
(uma) rádio teve o seu objeto exaurido e foi desmembrada em nova notícia de fato no mesmo
ofício para apurar os mesmos fatos. Homologação do arquivamento.

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

518. Processo: 1.22.003.000840/2015-14 Voto: 4570/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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, mediante apresentação de declaração de atividade rural não homologado. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Análise dos autos não aponta qualquer indício de
crime. O magistrado não suscitou dúvidas acerca da autenticidade do documento expedido pelo
sindicato de trabalhadores rurais, mas sim mero juízo sobre o seu valor probatório para fins de
previdenciários.  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.

519. Processo: 1.22.013.000323/2015-26 Voto: 5356/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Varginha/MG, solicitando que o MPF efetue pedido de quebra de sigilo bancário e busca
e apreensão para a comprovação de delitos contra a ordem tributária, supostamente praticados
por  determinado  contribuinte.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  órgão
fazendário juntou aos autos cópias das declarações de imposto de renda do investigado, relativas
aos anos de 2008 a 2015, sem a necessária autorização judicial para o afastamento do sigilo.
Segundo a jusrisprudência do STJ, conquanto atualmente este Sodalício admita a quebra de sigilo
bancário diretamente pela autoridade fiscal para fins de constituição do crédito tributário, o certo é
que tal entendimento não se estende à utilização de tais dados para que seja deflagrada ação
penal,  por força do artigo 5º da Constituição Federal,  e nos termos do artigo 1º,  § 4º da Lei
Complementar  105/2001  (RHC  55.966/RJ,  Quinta  Turma,  DJe  14/09/2015).  O  il.  Procurador
oficiante solicitou aos auditores fiscais responsáveis a apresentação de nova representação, sem
o  uso  de  informações  sigilosas,  para  evitar  possível  vício  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

520. Processo: 1.22.020.000022/2016-94 Voto: 5708/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) 02 (dois) casos em que o último saque indevido ocorreu
há mais de 12 (doze) anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, III). 2) 1 (um) caso em que as parcelas de benefício previdenciário
foram  recebidas  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético  e  os  segurados  não  possuíam
procurador ou representante legal.  Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. 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.

521. Processo: 1.23.000.000718/2016-11 Voto: 5140/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de supressão de documento público (CP, art. 305), consistente no
extravio de alvará judicial de levantamento da quantia de R$ 59,84 expedido pela Justiça Federal
do Estado do Pará. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC n. 75/93). Elementos coligidos
revelam que a Vara Federal já tomou as providências de cancelamento do alvará e comunicação à
instituição  financeira,  não  havendo registro  de  qualquer  prejuízo  aos  cofres  públicos  nem ao
processo judicial. Ausência de justa causa formal. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

522. Processo: 1.23.000.001362/2015-52 Voto: 4472/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposta participação de empregada
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da Caixa Econômica Federal na tentativa de estelionato (CP, arts. 14, II, e 29 c/c art. 171) contra a
referida  empresa  pública.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A instituição
financeira supramencionada informou que a investigada não trabalhava na agência bancária no
período dos fatos investigados. 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.

523. Processo: 1.23.000.001579/2016-43 Voto: 5437/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Produtor rural que obteve
recurso proveniente do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  PRONAF,
no  valor  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  para  fins  de  aquisição  de  apetrechos  de  pesca.
Entretanto, empregou o referido montante em finalidade diversa, com o abandono da atividade
pesqueira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de dolo na
prática  da  conduta  investigada.  Excepcional  aplicação,  ao  caso  concreto,  do  princípio  da
insignificância, tendo em vista a inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

524. Processo: 1.23.000.001878/2016-88 Voto: 5224/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato.  Possível  crime de apropriação indébita previdenciária praticado por sociedade
empresária  (CP,  art.  168-A),  consistente  na  retenção  de  contribuições  previdenciárias  sem o
respectivo repasse à Administração Pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Fatos ocorridos no período de 11/07/1988 a 02/09/1988. Pena máxima cominada de 5 (cinco)
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.

525. Processo: 1.23.000.001934/2016-84 Voto: 5278/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), consistente no
recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário no período de agosto de 2007 a
outubro de 2009. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Benefício recebido mediante
a  utilização  de  cartão  magnético.  Segurado  não  possuía  procurador  ou  representante  legal.
Ausência de indícios de autoria. Diversas diligências realizadas não foram 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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526. Processo: 1.23.000.002360/2015-81 Voto: 5630/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171,
§ 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) 02 (dois) casos em que o último
saque indevido ocorreu há mais de 12 (doze) anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). 2) 26 (vinte) casos em que as parcelas
de  benefício  previdenciário  foram recebidas  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético  e  os
segurados não  possuíam procurador  ou representante  legal.  Ausência  de indícios de autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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.

527. Processo: 1.23.003.000045/2011-65 Voto: 5436/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 19 e 20 da Lei nº 7.492/86 e no art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista suposto desvio de
valores  recebidos  do  Fundo  de  Investimentos  da  Amazônia  (FINAM)  por  parte  de  empresa
privada. Apreciação dos fatos pela 5ª CCR/MPF quanto à improbidade administrativa. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A fiscalização que apurou as irregularidades foi concluída
em 09/04/2001. Em relação aos delitos ora apurados, a pena máxima cominada é de 6 (seis) 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.

528. Processo: 1.23.005.000062/2016-97 Voto: 4702/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.
1º) praticado por ex-presidente da República e seu filho, consistente na aquisição indevida de
grandes propriedades rurais nos municípios de Marabá, Canaã dos Carajás, Xinguara, Redenção
e São Félix do Xingu, todos pertencentes ao Estado do Pará. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Denúncia genérica, vaga e imprecisa, baseada em afirmações de populares.
Inexistência  de  indicação  da infração  penal  antecedente.  Ausência  de  justa  causa  duplicada.
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.

529. Processo: 1.24.000.001146/2014-99 Voto: 4535/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

196



Ata da 655ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00250780/2016

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168),
consistente  no  recebimento  indevido  de  indenização  decorrente  de  ação  judicial  movida  em
desfavor  do  Governo  Federal/CEHAP  para  assegurar  reforma  de  residências.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos informativos revelam que não existe qualquer
demanda judicial em curso que objetive a condenação da CHEAP a custear reforma de imóveis
dos investigados. 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.

530. Processo: 1.24.001.000110/2011-35 Voto: 5446/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins
Penais elaborada pela Delegacia da Receita Federal de Campina Grande/PB, relatando possíveis
irregularidades acerca de compensação tributária indevida indicada na folha de pagamento de
agentes políticos, lançada pela prefeitura de Massaranduba/PB. Pretensão de compensação com
créditos ainda inexistentes em sua totalidade, pois os valores a compensar estavam incluídos em
regime de parcelamento.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Da análise dos
autos, verifica-se que não houve a efetiva supressão ou redução de tributos devidos à União, uma
vez que o pedido de compensação foi indeferido pela autoridade fazendária. Para a incidência da
hipótese de crime contra a ordem tributária, é necessário que haja a ocorrência de algum dos
casos previstos na lei  nº 8.137/90,  não bastando, como no presente caso,  o mero intento de
eximir-se do adimplemento,  mediante  pedido de compensação envolvendo créditos reputados
devidos  pelo  referido  município.  Ocorrência  de  ilícitos  de  natureza  administrativa  tributária.
Atipicidade da conduta. Precedente da 2ª CCR (PIC nº 1.24.001.000093/2013-06, 631ª Sessão,
de 26/10/15, 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.

531. Processo: 1.25.000.000159/2016-75 Voto: 5428/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência
Financeira  do  COAF.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Movimentações  financeiras  suspeitas,  ocorridas  no
período de julho a dezembro de 2014, evidenciando recursos incompatíveis com o patrimônio da
empresa privada investigada. 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). Hipótese em que os elementos
iniciais evidenciam a ocorrência de crimes antecedentes de competência estadual (um dos sócios
teria sido acusado de homicídio e de envolvimento com carga roubada). Relatório que também foi
encaminhado para o Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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532. Processo: 1.25.000.002592/2016-45 Voto: 5650/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato teratológica. Imputação de diversos ilícitos, conspirações e perseguições pessoais
desprovida de verossimilhança. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alegações
desconexas dirigidas de maneira genérica a diversos órgãos públicos, sem qualquer elemento
que justifique o início de uma investigação criminal em relação às autoridades que detêm foro por
prerrogativa de função. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

533. Processo: 1.25.006.000004/2016-89 Voto: 4464/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de aplicação de recursos provenientes de financiamento (Lei nº
7.492/86, art. 20) de imóvel adquirido por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos informativos revelam que houve o emprego
integral dos recursos para a aquisição dos imóveis. Documentos apontam mero inadimplemento
contratual, cuja sanção se restringe à esfera civil de cunho patrimonial. 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.

534. Processo: 1.25.008.000035/2016-10 Voto: 5396/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).
Representante legal de determinada pessoa jurídica teria descumprido ordem judicial no sentido
de fornecer documentos relacionados ao autor de uma ação ordinária ajuizada em desfavor do
INSS.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Advogado  da  pessoa  jurídica
investigada peticionou nos autos da ação informando sobre a impossibilidade de atender a ordem
judicial, uma vez que as atividades comerciais da empresa encerrou em maio de 1980. Caso em
que não se vislumbra intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime
não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

535. Processo: 1.25.008.000199/2016-47 Voto: 5392/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes previstos nos arts. 171 e 299 do CP. Particular teria pleiteado,
perante Vara Cível da Comarca de Sengés/PR, usucapião de determinado imóvel rural, mediante
uso de documentos falsos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de
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lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Fatos
já comunicados ao Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

536. Processo: 1.26.000.001922/2016-48 Voto: 5228/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de injúria (CP, art. 140) praticado por meio da rede mundial de
computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime de injúria é de ação
penal privada (CP, art. 145). Fatos inseridos na órbita de interesses exclusivamente particulares.
Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente,
de justa causa para o prosseguimento do feito.  Injustificável remessa dos autos ao Ministério
Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

537. Processo: 1.26.001.000225/2015-89 Voto: 5397/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330)
por parte de funcionário da Caixa Econômica Federal,  tendo em vista o não cumprimento de
determinação judicial proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que,  embora  a
destempo, a ordem foi cumprida pela empresa pública federal. Caso em que não se vislumbra
intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado.
Homologação do arquivamento.

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

538. Processo: 1.26.002.000171/2015-41 Voto: 4846/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Oficial de um cartório
de imóveis em Lagoa dos Gatos/PE teria deixado de cumprir ordem judicial no sentido de informar
sobre eventual existência de imóveis pertencentes ao executado nos autos da ação nº 0021291-
65.2007.4.05.8300. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos,
verifica-se  que,  embora  a  destempo,  a  ordem foi  cumprida.  A demora  ocorreu  em razão  de
contratempos e problemas ocorridos no âmbito interno do trabalho no cartório. Caso em que não
se vislumbra intenção deliberada de não cumprir  a ordem legal.  Ausência de dolo. Crime não
caracterizado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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539. Processo: 1.26.003.000103/2016-53 Voto: 5706/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposta  ocorrência  do  crime de  invasão de  faixa  de  domínio  da  União  não
edificante junto a rodovia federal  no município de Serra Talhada/PE (Lei nº 4.947/66, art.  20).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Registros fotográficos colacionados pelo
DNIT revelam que os imóveis irregulares estão localizados em área urbana e não se destinam à
execução de política pública de reforma agrária ou à promoção de política agrícola. Ausência de
identificação do emprego de violência real ou pessoal. Atipicidade da conduta. Ausência 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.

540. Processo: 1.26.003.000114/2014-71 Voto: 5021/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível ocorrência do crime de uso
de documento ideologicamente falso, previsto nos arts. 297 e 304 do Código Penal, em face de
Universidade Federal do Tocantins (UFT), consistente na apresentação de declaração falsa de
etnia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos informativos juntados aos
autos  comprovam que um dos  investigados  possui  descendência  indígena.  Os  artigos  1º  da
Convenção 169 da OIT (Decreto nº 5.051/2014), 3º da Lei 6.001/73 e 1º, IV, da Lei nº 12.288/2010
asseveram  que  o  critério  de  pertencimento  a  uma  população  tradicional  ou  a  um  grupo
culturalmente diferenciado se verifica com a autodeclaração do indivíduo, o qual reconhece a
consciência de sua identidade indígena ou tribal. Ausência manifesta de materialidade delitiva.
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.

541. Processo: 1.26.005.000160/2015-31 Voto: 4855/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

542. Processo: 1.27.000.000834/2016-91 Voto: 4876/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Notícia  teratológica.  Imputação  de  diversos  ilícitos  a  diversas  autoridades
públicas desprovida de verossimilhança.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Alegações desconexas dirigidas de maneira genérica a diversos órgãos públicos, sem qualquer
elemento que justifique o início  de uma investigação criminal  em relação às autoridades que
detêm foro por prerrogativa de função. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

543. Processo: 1.27.001.000074/2016-11 Voto: 4609/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta falsificação de documento particular (CP, art. 298),
consistente na adulteração da assinatura de autora de ação judicial. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). As advogadas esclareceram que a representação da autora da ação judicial
foi devidamente corrigida, havendo convergência com a assinatura por ela aposta no documento
de  identificação  civil.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Arquivamento  que  não  gera  coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

544. Processo: 1.27.002.000109/2016-01 Voto: 5414/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de furto (CP, art.  155, § 4º, I) em detrimento de agência dos
Correios no município de Bertolínia/PI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
diligências,  não  foi  possível  colher  elementos  mínimos  de  autoria  delitiva.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

545. Processo: 1.29.000.000298/2016-50 Voto: 4578/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Notícia  teratológica.  Imputação  de  diversos  ilícitos  desprovida  de
verossimilhança.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Alegações  desconexas
dirigidas de maneira genérica a diversos órgãos públicos, sem qualquer elemento que justifique o
início de uma investigação criminal em relação às autoridades que detêm foro por prerrogativa de
função. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

546. Processo: 1.29.000.000557/2016-42 Voto: 4834/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça (CP, art.  147) contra um médico indeterminado do
INSS. Relato de que um envelope teria sido colocado por baixo da porta de uma agência do INSS
localizada em Porto Alegre/RS. Como não possuía destinatário, o vigilante abriu o envelope e viu
uma folha de ofício escrito ATENÇÃO! Vão tentar matar um médico desta unidade. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Envelope que foi manuseado pelo vigilante, não sendo
preservado para perícia. Mensagem que indica mais um aviso do que propriamente uma ameaça.
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Ademais, não resta evidenciada intimidação a uma vítima específica. 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.

547. Processo: 1.29.000.000901/2016-01 Voto: 4835/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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). Particular que
estaria tentado esconder o faturamento de sua atividade comercial. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informação  da  Receita  Federal  de  que  não  há  procedimento  fiscal,
encerrado  ou  em  andamento,  em  desfavor  do  investigado.  Inexistência  de  crédito  tributário
definitivamente  constituído.  Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.
Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

548. Processo: 1.29.000.001455/2016-44 Voto: 5361/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência de crimes cibernéticos. Envio de e-mail falso em nome dos
Correios,  induzindo  o usuário  recebedor  da  mensagem a abrir  links  que geralmente instalam
programas espiões, visando a obtenção de dados pessoais da vítima. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

549. Processo: 1.29.000.001655/2016-05 Voto: 5587/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 168-A).
MPF:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA AUSÊNCIA DE  MATERIALIDADE
DELITIVA  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  NECESSIDADE  PRÉVIA  MANIFESTAÇÃO  DA
AUTORIDADE  FAZENDÁRIA  A  RESPEITO  DE  EVENTUAL  INTERESSE  FISCAL.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apuração da
prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) praticada por sociedade
empresária,  consistente  na  ausência  de  repasse  às  autoridades fazendárias  de contribuições
previdenciárias recolhidas dos empregados. 2. Promoção de arquivamento fundada na ausência
de  indícios  suficientes  de  materialidade  delitiva.  3.  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,
apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou
materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração
inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade.
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Não é, contudo, o caso dos autos. 4. No caso em exame, não houve manifestação expressa das
autoridades fazendárias a respeito de eventual interesse fiscal.  5. Por força dos princípios da
obrigatoriedade da ação penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o exaurimento
das  diligências  capazes  de  esclarecer  o  ocorrido  é  que  o  Ministério  Público  Federal  poderá
concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve
promover, de forma segura, o arquivamento do processo. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp
405.488/SC,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  DJe  12/05/2014;  AgRg  no  Ag
1153477/PI,  Rel.  Min. Rogério Schietti  Cruz,  Sexta Turma, DJe 15/05/2014. 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 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.

550. Processo: 1.29.000.001677/2016-67 Voto: 5411/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

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).  Depoimentos  confusos  e  contraditórios,
decorrentes da percepção individual das testemunhas, que provocaram imediata estranheza e
desconfiança  do  Juízo  trabalhista.  Ausência  de  potencialidade  lesiva  nas  declarações.  Não
configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

551. Processo: 1.29.000.001784/2016-95 Voto: 4899/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Administrativo.  Suposta participação em estelionato previdenciário (CP, art.  171,
§3º,  c/c  art.  29),  consistente  na  instigação  de  pessoas  a  mutilarem-se  para  recebimento  de
benefício  previdenciário.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Elementos
informativos  revelam  que  as  pessoas  instigadas  já  recebem  aposentadoria  por  tempo  de
contribuição e pensão por morte. 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.

552. Processo: 1.29.000.002022/2016-14 Voto: 5657/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF para apurar
suposta sonegação de tributos federais (Lei nº 8.137/90) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98,
art.  1º)  praticada  por  representante  de  diversas  sociedades  empresárias,  consistente  na
realização de movimentações financeiras atípicas no período de maio de 2015 a janeiro de 2016.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Elementos  juntados  aos  autos  não
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identificaram comportamento anômalo nas operações financeiras apto à configuração da lavagem
de  capitais,  tendo  em  vista  a  circunstância  de  o  noticiado  ser  titular  de  várias  empresas
localizadas em Estados distintos, de modo que o fluxo de caixa se revela compatível com sua
capacidade econômica.  Inexistência de indicação de elementos informativos de materialidade,
autoria e circunstâncias do crime antecedente. Ausência de justa causa duplicada. 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.

553. Processo: 1.29.000.003345/2015-36 Voto: 5445/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes tributários praticados por sócio-administrador de empresa que
atua no fornecimento de produtos hospitalares, uma vez que seus débitos são bem maiores que
seu patrimônio. Notícia, ainda, de que possuiria outras cinco empresas. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações da Receita Federal de que não há procedimento fiscal em
desfavor do investigado e que, em seu nome, constam apenas duas empresas. Falta de suporte
probatório  mínimo  para  o  prosseguimento  da  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.

554. Processo: 1.29.003.000418/2016-99 Voto: 4690/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar  suposto crime de ameaça (CP, art.  147) por particular
contra servidor do INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos juntados
aos autos não traduzem qualquer promessa ou gesto capaz de causar mal injusto e grave aos
funcionários públicos da referida autarquia. 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.

555. Processo: 1.29.003.000427/2016-80 Voto: 4851/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de um telefone funcional (celular) da Justiça
Federal que estava dentro do veículo de um oficial de justiça. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). O veículo não foi preservado para perícia. Ausência de elementos mínimos de
autoria  delitiva.  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
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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.

556. Processo: 1.29.003.000462/2016-07 Voto: 4983/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de fato. 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)  entregue no
comércio.  Posterior  identificação  da  falsidade.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
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.

557. Processo: 1.29.012.000041/2016-69 Voto: 5598/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  de  sonegação  de  diversos  tributos  federais  (Lei  8.137/90).
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.

558. Processo: 1.29.012.000072/2016-10 Voto: 5074/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta exploração clandestina de atividade de telecomunicações praticada por
associação  comunitária  (Lei  nº  9.472/97,  art.  183),  consistente  no  serviço  acessório  de
radiodifusão e correlatos sem autorização específica da ANATEL. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências efetuadas junto à ANATEL. A pessoa jurídica possui autorização
para prestar atividade principal de serviço de comunicação multimídia. Diligências identificaram
meras irregularidades administrativas na realização de atividade meramente acessória desprovida
de relevância penal. Análise dos autos que não aponta qualquer indício de crime. Atipicidade da
conduta. Ausência 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.

559. Processo: 1.29.014.000209/2016-16 Voto: 4849/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto
recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Não restou comprovada a ocorrência de saques após o falecimento da
segurada, uma vez que os valores indevidamente creditados na conta corrente da beneficiária
foram devidamente  restituídos  ao  INSS  pela  agência  bancária,  inclusive  com a  correção  da
caderneta de poupança. 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.

560. Processo: 1.29.017.000071/2012-00 Voto: 5409/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CANOAS-RS

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

Ementa: Peças de Informação. Possíveis crimes previstos nos arts. 158 e 171, § 3º, do CP. Irregularidades
praticadas por empresas situadas no Estado do Rio Grande do Sul em detrimento do programa
governamental  federal  Prêmio  para  Escoamento  de  Produto   PEP,  gerido  pela  Companhia
Nacional de Abastecimento  CONAB, em razão de suposta extorsão na venda de produtos dos
agricultores.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constatação  de  que,  em
Canoas/RS, não há elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação
criminal. Carência de dados concretos acerca de supostos ilícitos penais praticados por empresas
localizadas no referido município. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

561. Processo: 1.30.001.001549/2016-92 Voto: 5415/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando a suposta prática de crime contra a honra entre particulares, por meio
da rede mundial de computadores. CP, art. 139. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

562. Processo: 1.30.001.002108/2016-16 Voto: 4856/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Notícia  teratológica.  Imputação  de  diversos  ilícitos  a  diversas  autoridades
públicas desprovida de verossimilhança.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Alegações desconexas dirigidas de maneira genérica a diversos órgãos públicos, sem qualquer
elemento que justifique o início  de uma investigação criminal  em relação às autoridades que
detêm foro por prerrogativa de função. 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.

563. Processo: 1.30.001.002725/2016-11 Voto: 5576/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta obstrução da Justiça pela Comissão de Valores
Mobiliários  (CVM),  consistente  na  anulação  de  decisão  favorável  ao  noticiante  em  processo
administrativo.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Atipicidade  manifesta  da
conduta.  Inexistência  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.

564. Processo: 1.30.001.003819/2012-76 Voto: 5407/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

565. Processo: 1.30.001.003823/2012-34 Voto: 4848/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

566. Processo: 1.30.001.003824/2012-89 Voto: 5218/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  supostos  crimes  de  tortura  e
homicídio praticados por agentes estatais durante o regime militar. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 1974. Não há elementos suficientes de autoria delitiva,
seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade fática de identificação dos autores intelectuais e
dos executores. Ausência de indícios de autoria delitiva ou de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do
CPP.

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

567. Processo: 1.30.001.003887/2012-35 Voto: 5406/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

568. Processo: 1.30.001.003889/2012-24 Voto: 5408/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

569. Processo: 1.30.001.004360/2015-71 Voto: 5450/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de uma carteira de passageiro no interior de
um avião, cujo destino era o Peru. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência
de  elementos  mínimos de autoria  delitiva.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

570. Processo: 1.30.001.004743/2012-04 Voto: 5711/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

571. Processo: 1.30.001.004858/2012-91 Voto: 5227/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  supostos  crimes  de  tortura  e
homicídio praticados por agentes estatais durante o regime militar. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 1968. Não há elementos suficientes de autoria delitiva,
seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade fática de identificação dos autores intelectuais e
dos executores. Ausência de indícios de autoria delitiva ou de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do
CPP.

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

572. Processo: 1.30.001.005898/2012-50 Voto: 4613/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposta prática de tortura e homicídio
por agentes estatais durante o regime militar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Fatos ocorridos em 1973. Não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo decurso do
tempo,  seja pela  dificuldade fática de identificação dos autores intelectuais  e dos executores.
Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  ou  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

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

573. Processo: 1.30.005.000232/2016-07 Voto: 4886/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP) e
frustração  de  direito  assegurado  por  lei  trabalhista  (art.  203  do  CP)  praticado  por  Major  do
Destacamento de Bombeiro Militar, consistente na submissão de empregados a jornadas de 24
horas sem intervalo.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Notícia imprecisa e
genérica não reiterada pelo noticiante, o qual não apontou qualquer elemento informativo idôneo à
continuidade  da  investigação  criminal.  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.  Fatos  atípicos  na  esfera  penal.  Carência  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.

574. Processo: 1.30.005.000313/2016-07 Voto: 5588/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de contrabando (CP, art. 334-A), consistente na manutenção em
depósito  de  máquina  caça-níquel  com  componente  de  origem  estrangeira.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  elementos  mínimos de  autoria  delitiva.
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

575. Processo: 1.30.007.000171/2016-50 Voto: 5364/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima, comunicando eventual prática de
ilícitos em um bar localizado em Petrópolis/RJ, entre eles, uso ilegal de máquina caça-níqueis,
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Após diligências no local,  não se constatou 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.

576. Processo: 1.31.000.000797/2015-16 Voto: 4850/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Suposta
fraude para a percepção de benefício previdenciário, com possível participação de servidora do
INSS.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informações  do  INSS  de  que  o
benefício foi concedido regularmente, eis que observados os critérios estabelecidos pela Lei nº
10.666/03, e que a servidora não participou de nenhuma das fases para concessão do benefício.
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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.

577. Processo: 1.33.000.000251/2016-63 Voto: 5393/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada perante a
Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando suposto crime cometido pela internet. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não trouxe elementos mínimos necessários
para  dar  ensejo  e  instruir  uma  investigação  criminal  responsável  e  útil.  Carência  de  dados
concretos acerca de supostos ilícitos penais. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

578. Processo: 1.33.000.001637/2012-69 Voto: 5444/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90).
Relato de que empresa estaria sendo beneficiada com suposto esquema de serviços tributários
ilícitos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o processo fiscal
existente  ainda  se  encontra  em  andamento  perante  o  Conselho  Administrativo  de  Recursos
Fiscais  do  Ministério  da  Fazenda  em  razão  da  impugnação  apresentada  pela  empresa
investigada. Na pendência de decisão definitiva sobre o recurso interposto pela parte, não ocorre
a constituição do crédito. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Após o
trânsito  em julgado  na  esfera  administrativa,  por  imposição  legal,  a  autoridade  fiscal  deverá
oferecer Representação Fiscal para Fins Penais ao MPF. 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.

579. Processo: 1.33.000.003405/2015-98 Voto: 5416/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de injúria racial  (CP, art.  140,  § 3º).  Estudante que teria sido
injuriado  por  funcionário  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  de  Tecnologia  de  Santa
Catarina  IFSC após ter utilizado papel higiênico do banheiro de deficientes para se secar. Relato
de que a atitude do funcionário teria sido motivada em razão da cor do estudante, tendo proferido
a seguinte frase: Conheço bem este seu perfil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Elementos constantes dos autos que não permitem vislumbrar a tipicidade formal do crime de
injúria racial. Frase que não faz nenhuma referência a raça ou cor do aluno. 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.

580. Processo: 1.33.009.000063/2016-55 Voto: 4844/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima,  comunicando que  determinado
contribuinte declarou sua ex-esposa como dependente em sua declaração anual de imposto de
renda,  gerando  abatimento  indevido.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informação  da  Receita  Federal  de  que  não  existem  dependentes  cadastrados  nas  últimas
declarações  de  imposto  de  renda  do  investigado.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

581. Processo: 1.33.009.000094/2014-44 Voto: 4688/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º)  praticado  por  empregador  e  trabalhador,  consistente  no  recebimento  indevido  de  seguro
desemprego por meio da simulação de rescisão bilateral de contrato de emprego sem justa causa.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos informativos juntados aos autos
apontam  a  legalidade  do  ato  de  demissão  e  o  adimplemento  das  obrigações  trabalhistas,
tributárias  e  previdenciárias  relativas  ao  encerramento  do  vínculo  empregatício.  Ausência  de
materialidade delitiva.  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). 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.

582. Processo: 1.34.001.004621/2016-94 Voto: 5442/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime previsto no art. 149 do CP por parte
dos responsáveis legais de determinada empresa. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
inc. IV). Após diligências, não houve a constatação 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

583. Processo: 1.34.001.008174/2015-61 Voto: 4853/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.
1º)  praticado por  funcionário  de sociedade empresária  que atua no ramo da construção civil,
consistente  na  evolução  patrimonial  incompatível  com  os  rendimentos  mensais.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Denúncia  genérica,  vaga  e  imprecisa,  baseada  em
afirmações de populares. Elementos informativos não identificaram qualquer indício de desvio de
recurso público decorrente de contratos celebrados pela empreiteira com o Poder Público federal.
Inexistência  de  indicação  da infração  penal  antecedente.  Ausência  de  justa  causa  duplicada.
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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.

584. Processo: 1.35.000.001580/2015-76 Voto: 4649/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) cometido por
representante de sociedade empresária, que teria descumprido ordem legal de Juiz Federal em
processo de execução fiscal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O representante
da  sociedade  executada  demonstrou  que  a  crise  econômico-financeira  da  sociedade
comprometeu o cumprimento da ordem judicial de penhora de faturamento. Ausência do elemento
volitivo  do dolo.  Atipicidade da  conduta.  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.

585. Processo: 1.36.001.000057/2016-66 Voto: 5429/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289,
§1º). Relato de que particular teria recebido uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) falsa, como troco,
no comércio existente dentro de um parque de exposição agropecuária, no dia 10 de junho de
2015. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Ausência de elementos suficientes da
autoria  delitiva.  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório  atual.
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.

Outras deliberações(Arquivamento)

586. Processo: 1.00.000.007994/2016-13 Voto: 4518/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta irregularidade na decisão da Comissão de Ética do Conselho Regional de
Odontologia  de  indeferimento  da  investigação  de  possíveis  lesões  em  tratamento  dentário.
Recebimento do arquivamento como promoção do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse 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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
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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.

587. Processo: 1.25.000.001840/2016-31 Voto: 4489/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta contravenção penal de perturbação da tranquilidade (DL nº 3.688/41, art.
42). Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR).  Enunciado  nº  37  desta  2ª  CCR:  Não  é  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a
persecução penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem,
serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas.  Súmula  38  do  STJ.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

588. Processo: 1.30.001.003118/2015-80 Voto: 5332/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

589. Processo: 1.34.001.001058/2016-01 Voto: 4978/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168) praticado por corretora de
valores sob liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, consistente no bloqueio dos
valores pertencente a correntista. Recebimento do arquivamento como promoção de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Minuciosa  análise  dos  autos  que  não  identificou
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Lesão  restrita  ao  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  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

590. Processo: JF-OSA-0003774-38.2008.4.03.6111-
INQ

Voto: 5129/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CHEQUE
ADULTERADO  EMITIDO  EM  DESFAVOR  DE  CORRENTISTA  DA  CAIXA  ECONÔMICA
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FEDERAL.  CP,  ART.  171,  §3º.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO  FEDERAL  DO  LOCAL  DO  EFETIVO  PREJUÍZO  À  VÍTIMA,  OU  SEJA,  LOCAL  DA
AGÊNCIA  EM  QUE  A  VÍTIMA  MANTINHA  CONTA.  CPP,  ART.  70.  ATRIBUIÇÃO  DO
PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir
de expediente oriundo da Caixa Econômica Federal, noticiando a ocorrência de fraude em conta
bancária de pessoa jurídica por meio da utilização de um cheque clonado, configurando a prática,
em tese, do crime de estelionato qualificado, previsto no art. 171, § 3º, do CP. 2. O Procurador da
República  oficiante  em  Marília/SP,  entendendo  que  o  local  da  prática  do  ato  teria  sido  em
Osasco/SP,  declinou  de  sua  atribuição  à  Procuradoria  da  República  em  Osasco/SP.  3.  O
Procuradora da República oficiante em Osasco/SP suscitou o conflito negativo de atribuições,
aduzindo  que  a  vítima  possuía  conta  bancária  em  Marília/SP  e  a  instituição  financeira  que
suportou os prejuízos decorrentes do delito foi a agência da Caixa Econômica Federal também
em Marília/SP. 4. Consoante orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato
mediante uso de cheque falso consuma-se no lugar onde houve o efetivo prejuízo à vítima, qual
seja aquele em que houve o desconto do cheque fraudado, não emitido pelo titular, na localidade
da agência onde a vítima possuía a conta bancária. Precedentes da Terceira Seção do STJ: CC
136.853/MG, DJe 19/12/2014; CC 130.490/CE, DJe 13/03/2014. 5. Nesse contexto, a teor do art.
70  do  CPP,  a  competência  deve  ser  firmada  pelo  lugar  da  consumação  do  delito,  in  casu,
Marília/SP,  onde  está  situada  a  agência  em  que  a  vítima  mantinha  conta  bancária  na  qual
compensado  o  cheque,  ensejando  o  ressarcimento  do  valor  pela  instituição  financeira.  6.
Conhecimento do conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela designação do Procurador da
República ora suscitado.

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.

591. Processo: JF/ES-2015.50.01.000932-1-INQ Voto: 5089/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Investigada que forneceu
dados  pessoais  falsos  durante  a  lavratura  do  Termo Circunstanciado  junto  à  Polícia  Civil  de
Vitória/ES,  em 11/06/2005.  Fato  verificado  quando  da  apresentação  perante  a  Delegacia  de
Migração da Polícia Federal,  em 08/12/2014, dos documentos verdadeiros e coleta de digitais
para emissão de passaporte. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não há indícios
da utilização de documentos falsos perante a DPF. 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.

592. Processo: JF/CE-0003024-87.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 5024/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de ameaça e coação no curso do processo (CP, arts. 147 e
344). Representação formulada perante o MPF. Testemunha, servidora pública federal, após o
depoimento prestado perante a Polícia Federal, em inquérito policial referente à operação Mão
Dupla,  teria recebido duas ligações telefônicas em que o interlocutor apenas dizia:  você está
falando demais, além de suspeitas levantadas em conversas com colega de trabalho e pessoa
conhecida em que abordaram seu depoimento não favorável à defesa dos investigados. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No tocante ao crime de ameaça, impõe reconhecer a

214



Ata da 655ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00250780/2016

ocorrência  da  prescrição.  Fatos  ocorridos  em  outubro  de  2011.  Crime  com  pena  máxima
cominada de detenção, de 6 (seis) meses. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição
da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, VI).  Concernente ao crime de coação no curso do
processo,  inexistem  nos  autos  indícios  do  uso  de  violência  ou  grave  ameaça,  elementos
necessários  para  configuração  do  tipo  penal.  Trata-se  de  crime  de  difícil  elucidação,  ante  a
vagueza de elementos fornecidos pela representante. As provas coligidas aos autos informam a
grande dificuldade e até mesmo a impossibilidade de identificação de uma possível autoria. Fato
ocorrido há mais de quatro anos. A quebra de sigilo telefônico informa quase duas centenas de
números  de  telefones  dos  quais  originaram  as  ligações.  Ausência  de  indícios  de  autoria  e
materialidade. 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.

593. Processo: JF/CE-0007760-80.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 5171/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. FRAUDE NO RECEBIMENTO
INDEVIDO DE VALORES POR PROFISSIONAL DA SAÚDE PRESTADORA DE SERVIÇOS À
HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA JUNTO AO SUS. CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171
§  3º).  PRESENTES INDÍCIOS  SUFICIENTES DA AUTORIA E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato majorado, tipificado no art. 171 §
3º do Código Penal, consistente no recebimento indevido de valores por profissional da saúde,
prestador de serviços à entidade hospitalar da rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde
SUS, mediante a apresentação de documentos possivelmente fraudulentos. 2. O il. Procurador da
República promoveu o arquivamento asseverando que não restou configurada a ocorrência de
crime ou lesão ao patrimônio da União. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP
c/c art. 62-IV da LC n. 75/93. 3. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o
arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou  materialidade  delitivas,  após
esgotadas  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. 4. No caso em exame, a investigada, médica anestesiologista, efetivamente prestava
serviços à entidade hospitalar credenciada ao Sistema Único de Saúde. O simples fato de os
pagamentos  dos  procedimentos  médicos  serem feitos  diretamente  à  clínica  credenciada  não
implica no não pagamento (in casu, com verbas do SUS) pela participação de cada profissional
individualmente.  Não  restou  cabalmente  esclarecido  se  efetivamente  não  foram  realizados
pagamentos  pelos  supostos  procedimentos  anestesiológicos  prestados  pela  investigada,
tampouco a ausência de prejuízo da União. Além disso, a suposta prática do crime de falsidade da
documentação apresentada ao SUS, para recebimento dos valores, carece de investigação. 5.
Presentes  indícios  de  autoria  e  da  materialidade,  ainda  que  existam  dúvidas,  deve-se  dar
prosseguimento à persecução penal, considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia
do princípio do in dubio pro societate. Precedentes STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min.
Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; RHC 18.697/PR, Rel. Min. Paulo Medina,
Sexta  Turma,  DJ  25/09/2006,  p.  311.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

594. Processo: JF/ES-0000316-58.2011.4.02.5004-
PET.CR

Voto: 5199/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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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).
Representação fiscal para fins penais informa que o contribuinte efetuou deduções indevidas de
despesas com instrução nos anos calendários de 2007 a 2009,  em sua declaração anual  de
ajuste do imposto de renda pessoa física. Revisão do Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Adesão do contribuinte ao parcelamento legal (Lei 11.960/2009). Informação oriunda da Receita
Federal  do Brasil  indica que os créditos tributários parcelados foram integralmente liquidados.
Extinção da punibilidade (Lei nº 11.941/09, art. 69). 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.

595. Processo: JF-FRA-0001608-80.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 5603/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS.  EXCEPCIONAL  INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
ARQUIVAMENTO. 1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país
cigarros  impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2.
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.  3.  No  presente  caso,  foram apreendidos  apenas  08  (oito)  maços  de
cigarros  de  origem  estrangeira  e  não  foi  constatada  a  reiteração  criminosa,  o  que,
excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. 4. Insistência no
arquivamento.

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

596. Processo: JF-GRU-0008341-44.2015.4.03.6119-
REPCR

Voto: 5142/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 19ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP,  ART.  304).
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C ART. 62,  IV,  DA LC Nº 75/93).  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de uso de documento falso,
tipificado no artigo 304 do Código Penal, em razão do uso por estrangeiro de visto brasileiro falso
aposto  em  passaporte  autêntico.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  dos  autos,  ressaltando  a  ausência  de  dolo  na  conduta  do  investigado  e  a
consequente ausência de justa causa para a persecução penal. 3. O Juízo da 4ª Vara Federal de
Guarulhos/SP,  discordou  da  promoção ministerial  por  entender  prematuro  o  arquivamento.  4.
Como bem enfatizado pelo Juízo de origem, ainda que existam dúvidas acerca da prática da
conduta na modalidade dolosa, deve-se dar prosseguimento à persecução penal, considerando
que, in casu, estão presentes indícios de autoria e materialidade, bem como que somente no
curso da instrução criminal  será oportunizada a produção de provas,  submetidas ao crivo do
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contraditório e da ampla defesa.  5. Não homologação do arquivamento.  Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para continuar 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.

597. Processo: JF/MOC-0003795-
15.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 5594/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (art. 289, CP). Boletim de Ocorrência registrado
por  proprietária  de estabelecimento comercial,  noticiando possível  falsidade  da cédula  de R$
100,00 usada para pagamento de compras pela investigada. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Declaração  da  investigada  de  que  teria  recebido  a  cédula
inautêntica de sua patroa que, por sua vez, informou à autoridade policial que efetuou o saque em
agência bancária. Evidente ausência de dolo caracterizada pelo desconhecimento da falsidade.
Laudo pericial que atestou a contrafação da moeda e que não se trata de falsificação grosseira. A
cédula, após periciada, foi encaminhada ao Banco Central do Brasil (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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

598. Processo: JF/PR/PAT-5000524-
53.2012.4.04.7012-INQ - Eletrônico 

Voto: 5663/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

599. Processo: JFRJ/NTR-2015.51.02.500900-0-
PIMPCR

Voto: 5144/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTRO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM CTPS (ART.
297, §4º, CP). PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  FATO  TÍPICO.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de notícia de descumprimento de
legislação trabalhista, ausência de anotação de vínculo empregatício em Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) e não recolhimento de contribuições previdenciárias. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por considerar que inexiste menção a
fato detalhado que possa minimamente subsidiar a instauração de apuratório acerca da prática de
eventual conduta delituosa, bem como ter sido o caso já arquivado na esfera do Ministério Público
do  Trabalho,  e,  ainda,  que  a  Procuradora  do  Trabalho  determinou  a  expedição  de  ofícios  à
Receita Federal e à Delegacia Regional do Trabalho. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Niterói/RJ,
discordou  da  promoção ministerial  por  entender  prematuro  o  arquivamento.  4.  A omissão  de
registro de vínculo empregatício em Carteira de Trabalho e Previdência Social subsume-se ao tipo
do art. 297, § 4º, do Código Penal, entendimento consolidado no Enunciado nº 26 desta 2ª CCR.
5.  O Enunciado nº 27 desta 2ª  CCR estabelece,  ainda,  que A persecução penal  relativa  aos
crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do Ministério Público
Federal, por ofenderem a Previdência Social. cuja competência é da Justiça Federal por ofender
interesse da Previdência Social. 6. Assim, a simples omissão de registro de vínculo empregatício
na CTPS configura o crime tipificado no artigo 297, §4º do Código Penal, cuja atribuição para a
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persecução  penal  pertence  ao  Parquet  Federal.  7.  Não  homologação  do  arquivamento  e
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

600. Processo: JFRS/SMA-5000070-
55.2016.4.04.7102-PIMP - Eletrônico 

Voto: 5607/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTA MARIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESACATO  (CP,  ART.  331).  OFENSAS
PROFERIDAS  CONTRA  ESTAGIÁRIO  DA  JUSTIÇA  ELEITORAL.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, INC. IV,  DA LC Nº 75/93). AUSÊNCIA DE
DOLO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento investigatório instaurado a partir de
informações da Justiça Eleitoral dando conta de que eleitor, ao ser informado que não poderia
realizar sua revisão biométrica sem que apresentasse comprovante atual e original de residência,
se alterou e proferiu ofensas contra um estagiário, pessoa equiparada a servidor público. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de ausência de
dolo na hipótese. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC
nº  75/93.  3.  Crime  de  desacato  não  evidenciado,  caso  em  que  não  se  vislumbra  dolo  de
menoscabar a Administração Pública ou a integridade do estagiário da Justiça Eleitoral. Atitude
grosseira por parte do investigado, que não aparentou ter a finalidade de ultrajar,  mas sim de
demonstrar  o  seu  inconformismo  ante  o  fato  de  ter  de  retornar  à  zona  eleitoral,  portando
comprovante de residencia atual e original, para concretizar sua revisão biométrica. 5. Falta de
justa causa para continuidade da persecução penal. 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.

601. Processo: JF/UMU-SEM_SIGLA-5005074-
13.2015.4.04.7004 - Eletrônico 

Voto: 5130/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-IV).
CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR A R$ 10.000,00 E
INFERIOR A R$ 20.000,00.  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação fiscal
para fins penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho, do qual teria resultado o não
pagamento de tributos federais  no aporte  de R$ 13.602,72.  2.  O il.  Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz
Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do artigo 28 do CPP e art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/1993. 3. O entendimento consolidado nesta Eg. 2ª Câmara é no sentido de reconhecer a
insignificância  nos  crimes  de  descaminho  apenas  quando  o  valor  dos  tributos  iludidos  não
ultrapassar o montante de R$ 10.000,00 e,  ainda,  quando não houver reiteração de conduta,
conforme disposto no 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. (61ª Sessão de Coordenação,
de 04.03.2013) 4. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: REsp 1393317/PR, Rel.  Min.
Rogerio Schietti  Cruz, Terceira Seção, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1460036/PR, Rel.  Min.
Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 06/02/2015; RHC
40.175/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 03/02/2015. 5. No caso
dos autos, o valor dos tributos iludidos é de R$ 13.602,72, portanto, superior ao parâmetro fixado
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por  este  Colegiado  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

602. Processo: TRF3-0004532-56.2013.4.03.6106-
RSE

Voto: 5110/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 6ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: AÇÃO PENAL.  APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28  DO CPP C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV.
CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS
PREVISTOS  NOS  ARTS.  89  DA  LEI  Nº  9.099/95  E  77  DO  CP.  IMPOSSIBILIDADE  DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.  1.  Crime de  descaminho  (CP,  art.  334).  Réu
denunciado por estar transportando mercadoria estrangeira que importou sem o recolhimento dos
tributos  devido.  2.  O  Procurador  da  República  deixou  de  oferecer  a  proposta  de  suspensão
condicional  do processo ao argumento de que o acusado foi  condenado em ação penal  e  é
reincidente, não se podendo falar no atendimento aos requisitos subjetivos exigidos pelo artigo 89
da Lei 9.099/95 e de que trata o inciso II, do artigo 77, do Código Penal. 3. Discordância do Juiz
Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 4.
Os arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e 77 do CP estabelecem requisitos objetivos e subjetivos para o
deferimento  do  benefício  de  suspensão  condicional  do  processo.  5.  Requisito  objetivo:  pena
mínima cominada ao  crime  não  pode superar  1  ano.  No caso,  a  pena mínima  do  crime  de
descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal, pelo qual o réu foi denunciado é de 01 (um)
ano  de  reclusão,  encontrando-se  preenchido  esse  requisito.  6.  Os  demais  requisitos  de
admissibilidade são: a) inexistência de processo em curso; b) inexistência de condenação anterior
por crime; c) que o condenado não seja reincidente em crime doloso; e, por fim, d) requisito de
ordem subjetiva: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. 7. Na hipótese dos
autos,  o  réu  foi  condenado  na  ação  penal  nº  0005690-31.2006.8.26.0218,  da  2ª  Vara  de
Guararapes/SP, em 04/07/2013, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício. Além
disso,  nos  autos  nº  0021829-39.2003.8.26.0032,  da  3ª  Vara  de  Araçatuba/SP,  a  extinção  da
punibilidade do acusado foi  declarada em 17/11/2010, motivo pelo qual deve ser  considerado
reincidente, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, haja vista que o crime a que se
refere os presentes autos foi cometido em 17/05/2012. E mais, os documentos juntados aos autos
comprovam que o acusado vem praticando diversos delitos desde o ano de 2003, não estando
preenchidos, assim, os requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena previstos no
artigo 77,  inciso II,  do Código Penal.  8.  O não preenchimento de requisito de admissibilidade
impede o oferecimento da benesse pelo Ministério Público Federal. Precedente do STJ: (STJ -
Quinta Turma, RESP 200802194638, Jorge Mussi, DJE : 30/11/2009)1 9. Insistência na negativa
da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

603. Processo: 1.27.000.000128/2015-69 Voto: 5606/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTICIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
AVALIADAS EM R$ 104.730,00. CP, ART. 334. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE
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MEMBROS OFICIANTES NA PR/PI  E  NA PR/CE.  COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL AÇÃO
PENAL  DEFINIDA  PELA  PREVENÇÃO  DO  JUÍZO  FEDERAL  DO  LUGAR  DA  EFETIVA
APREENSÃO  DO  BEM.  SÚMULA  Nº  151  DO  STJ.  MERCADORIA  APREENDIDA  EM
TERESINA/PI. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Trata-se de
Noticia de Fato instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, dando conta da
suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal. 2. O Procurador da
República em Teresina/PI, com base em informes da Corregedoria Regional do Departamento de
Polícia  Federal  no  Piauí  dando  conta  de  que  a  apreensão  das  mercadorias  ocorreu  em
Fortaleza/CE, promoveu o declínio de atribuição em favor da PR/CE. 3. Ao apreciar os autos, o
Procurador  da  República  oficiante  na  PR/CE  suscitou  o  presente  conflito  de  atribuição,
entendendo que as informações fiscais apontam que a apreensão da mercadoria aconteceu no
estabelecimento comercial do contribuinte em Teresina/PI. 4. Extrai-se do termo de Apreensão e
Guarda  Fiscal  nº  0330100-21045/14,  lavrado  pela  Unidade  da  Receita  Federal  do  Brasil  em
Teresina/PI, que as mercadorias foram, de fato, aprendidas em Teresina/PI. 5. Desse modo, tem-
se que a atribuição para apuração do fato noticiado incumbe ao Procurador da República oficiante
na PR/PI, localidade em que foram apreendidas as mercadorias. Aplicação da Súmula nº 151 do
eg. Superior Tribunal de Justiça. 6. Conhecimento do conflito negativo de atribuições e, no mérito,
pela designação do Procurador da República ora suscitado.

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.

604. Processo: 1.29.011.000028/2016-10 Voto: 5048/2016 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  290g
(duzentas e noventa 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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

605. Processo: DPF/VGA-00284/2014-INQ Voto: 5014/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 

220



Ata da 655ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00250780/2016

JURIDICO DA PRM/POUSO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de estelionato majorado ( CP, art. 171, § 3º). Falsificação e
apresentação  para  depósito  de  cheques  falsificados,  pertencentes  a  empresas  privadas,
correntistas da Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da
2ª CCR). Diligências. Informações da CEF que todos os cheques questionados pelas empresas
correntistas foram devolvidos pelas alíneas 35 (fraude)  e  22 (divergência  de assinatura),  não
sendo realizados procedimentos  de contestação pelos  clientes  já  que  os  cheques não foram
compensados. Ausência de prejuízo à Empresa Pública Federal. Eventual prejuízo em detrimento
de pessoas jurídicas privadas. Estelionato entre particulares. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços e interesses da União ou de suas entidades. Precedentes do STJ: (CC 201202272015
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJE DATA:14/02/2013) e (CC: 90967 SP 2007/0248216-0
Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 13/02/2008, S3, Terceira
Seção,  Data  de  Publicação:  DJ  22.02.2008  p.  163).  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

606. Processo: SR/DPF/PA-00009/2016-INQ Voto: 5595/2016 Origem: GABPR4-BASV - BRUNO 
ARAUJO SOARES VALENTE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto (art. 155 do CP). Subtração de cabos de energia elétrica
pertencentes  à  empresa  de  engenharia  encarregada  de  obra  nas  instalações  do  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Prejuízo exclusivo do particular. Ausência de indícios de cometimento de crime com a participação
de  funcionário  público  federal  no  exercício  de  suas  funções  ou  com  estas  relacionadas.
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.

607. Processo: 1.00.000.011120/2016-52 Voto: 5347/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Porte ilegal de arma de fogo e munições (Lei nº 10.826/2003, art. 14). Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  32   2ª  Câmara).  O  Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a
competência para o processo e julgamento dos crimes de porte ilegal  de arma de fogo,  que
continua  sendo da  Justiça  Estadual.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC 128.616/PR,  DJe
18/03/2015;  CC 132.061/PR,  DJe 18/12/2014.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

608. Processo: 1.14.000.001266/2016-02 Voto: 4893/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possíveis  crimes de  ameaça e denunciação caluniosa (CP,  art.  147  e 339).
Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticiante solicita
providências  por  estar,  juntamente  com sua  atual  companheira,  sendo  vítimas  de  agressões
físicas  e  verbais  por  parte  de  sua  filha  e  de  uma  ex-companheira  que  obtiveram  medidas
protetivas baseadas em fatos inverídicos. 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.

609. Processo: 1.14.007.000446/2016-07 Voto: 4830/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
VIT. CONQUISTA- BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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). Investigado que, identificando-se como
funcionário da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia  COELBA, compareceu a fazenda
dizendo que faria ligação de energia no local e precisaria arrecadar dinheiro com os moradores
para a compra dos postes e demais materiais necessários. Após levantar o montante, deixou de ir
a localidade e não realizou o serviço prometido. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

610. Processo: 1.15.002.000068/2016-66 Voto: 5591/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  representação  sigilosa  em desfavor  do proprietário  da
pousada  em  que  está  hospedado,  pelo  tratamento  recebido  no  local.  Noticia,  ainda,  o
representante, que seu irmão teria lhe negado o quinhão hereditário ao qual faria jus. Revisão de
declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Prejuízo exclusivo do particular. 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.

611. Processo: 1.16.000.002126/2016-79 Voto: 4883/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de tentativa de homicídio e ameaça (CP, art. 121, c/c art. 14, II e
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art. 147). Representação formulada via e-mail. Noticiante solicita ajuda ao MPF por estar sofrendo
perseguições,  ameaças  e  tentativas  de  homicídio,  juntamente  com sua  família,  por  parte  de
pessoa identificável.  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.

612. Processo: 1.18.000.000624/2016-11 Voto: 5154/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Trata-se de cópia de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Polícia Civil,
encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO, a pedido
do MPE, após recebimento de denúncia pelo crime de receptação (CP, art. 180), tendo em vista a
apreensão  de  um cofre  encontrado  na  residência  de  um dos  investigados,  no  qual  continha
determinada quantia em dinheiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Em que pese
a possibilidade de se tratar de dinheiro provindo de atividade ilícita, porquanto sua origem não foi
comprovada, não há qualquer indício de lesão 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.

613. Processo: 1.18.000.001532/2016-40 Voto: 4860/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de invasão de dispositivo informático (art. 154-A, CP). Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Agentes que, com o fito de obterem vantagens indevidas e
utilizando-se falsamente de um domínio atribuído ao Governo Federal, encaminham mensagens
de e-mails para suas vítimas, asseverando que estas foram sorteadas em um prêmio internacional
comemorativo das Olimpíadas Rio 2016. Ato contínuo, informam que, para a liberação do prêmio
correspondente,  necessitam a confirmação de alguns dados pessoais.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

614. Processo: 1.22.000.001766/2016-64 Voto: 5674/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304  c/c  art.  297).
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Apresentação de suposto diploma falso emitido por instituição de ensino privado, perante empresa
privada.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº  32  2ª  CCR).  O falso é  relativo  a
diploma de instituição de ensino privado e que não houve sequer apresentação do documento ao
CREA/MG, mas apenas a outra instituição particular. Revela-se ausente a competência da Justiça
Federal,  nos termos do artigo 109, IV, da Constituição. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

615. Processo: 1.22.000.002574/2016-75 Voto: 5342/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do
MPF. Irregularidades atribuídas a representantes de Associação privada que estariam interferindo
no  âmbito  da  concessão  de  moradias  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  mediante  o
recebimento de determinada quantia em dinheiro, de pessoas interessadas, com a promessa da
entrega de unidades habitacionais.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2a
CCR). Diligências. Oitivas de testemunhas. Evidência da prática de estelionato em prejuízo de
particulares, pelo qual,  os representados obtinham vantagem ilícita mediante o ardil  de cobrar
valores de pessoas carentes com a falsa promessa de agilizar a contemplação de moradias do
Programa Habitacional. Não há evidências da destinação de moradias com fins espúrios, nem a
participação de servidores públicos federais nas negociações. Fatos narrados que não indicam a
existência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Parquet 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.

616. Processo: 1.22.006.000004/2016-91 Voto: 5118/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  indícios  de  suposta  falsificação  de  assinatura  de
empregados  em recibos  de  pagamento  de  salário  por  parte  de  microempresa.  CP,  art.  298.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Informação  de  que,  após  a
lavratura  do  auto  de  infração  por  fiscais  da  Gerência  Regional  do  Trabalho  em  Patos  de
Minas/MG, contadores da empresa relataram que alguns recibos não haviam sido encontrados no
arquivo  e,  diante  disso,  uma  funcionária  efetuou  a  reimpressão  dos  referidos  documentos,
forjando  as  assinaturas  dos  empregados.  Falsificação  que  possivelmente  tinha  por  escopo  a
sonegação fiscal.  Ausência de crédito tributário constituído.  Ofício expedido à Receita Federal
requisitando  a  instauração  de  procedimento  administrativo-fiscal  para  apuração  de  eventual
sonegação de tributos. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal quanto ao delito de falsificação de documento
particular. 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.

617. Processo: 1.23.000.000762/2016-21 Voto: 4861/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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

618. Processo: 1.25.000.001885/2016-13 Voto: 5589/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

619. Processo: 1.25.000.002258/2016-91 Voto: 5477/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (CP, art. 132). Relatos de
conduta ilícita de motorista de caminhão que teria forçado ultrapassagem sobre um motociclista, o
qual,  para evitar  ser  atingido,  adentrou ao acostamento.  Fato  ocorrido no dia  14/06/2016,  na
rodovia  BR-116.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).
Possível  prática delitiva  que acarreta  dano apenas ao particular.  Ausência  de ofensa a bens,
serviços 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.  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.

620. Processo: 1.25.008.000457/2016-95 Voto: 5158/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
- 2a CCR). Furto de 200 (duzentos) dormentes de trilho de trem de empresa concessionária de
serviço público de malha ferroviária, ocorrido em linha férrea localizada em município. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal.  Precedente:  CC 201300832612, Alderita Ramos de Oliveira,  STJ - Terceira
Seção, DJE 29/05/2013. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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621. Processo: 1.26.002.000157/2016-29 Voto: 5643/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima, dando conta do uso de um veículo
registrado em nome de terceiro (laranja) por ex-prefeito municipal. Suposto crime de lavagem de
dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 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.  Hipótese  em  que  os
elementos  iniciais  podem  evidenciar  a  ocorrência  de  crimes  antecedentes  de  competência
estadual, haja vista que o investigado foi afastado do cargo por intervenção estadual, a indicar
possível  envolvimento em ilícitos de competência da Justiça Estadual.  Ausência de elementos
capazes de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

622. Processo: 1.26.005.000188/2015-79 Voto: 5365/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposto crime de estelionato (CP, art.  171) Empréstimos
realizados mediante fraude perante instituição bancária de rede privada. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conduta que não causou qualquer 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.

623. Processo: 1.29.000.001534/2016-55 Voto: 5279/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado a partir de declarações prestadas por Desembargador
do  TJ/RS,  na  qual  informou  a  existência  de  supostas  irregularidades  no  âmbito  do  referido
Tribunal Estadual, especialmente acerca de possíveis vantagens ou favorecimentos obtidos por
advogado em decisões oriundas do TJ/RS, sugerindo eventual existência de fatos conexos com a
Operação Zelotes (6ª Fase)1. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Expediente encaminhado à
PR/RS  pela  SRPF/RS  que  após  ser  analisado  também  pela  SR/DPF/DF  restou  afastada  a
correlação com a Operação Zelotes. Eventual crime contra a administração pública estadual, ou
algum tipo de estelionato ou fraude, no entanto,  ambas no âmbito  do TJ/RS. 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
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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.

624. Processo: 1.29.000.003779/2015-36 Voto: 4525/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

625. Processo: 1.29.014.000218/2016-15 Voto: 5191/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art.  157). Certidão de ocorrência enviada pela DPF que
registrou a comunicação feita via telefone, por soldado da guarnição da Polícia Militar, informando
que houvera um arrombamento com explosivos em uma agência de estabelecimento bancário
privado em que os  assaltantes estariam empreenderam fuga com reféns  em direção  a outro
município. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Da narrativa dos fatos
evidente a inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União,
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de qualquer elemento capaz 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.

626. Processo: 1.30.001.000878/2016-16 Voto: 5040/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de apropriação de coisa havida por  erro  (CP,  art.  169)  de patrimônio
particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta apropriação
de valores depositados em conta bancária da Caixa Econômica Federal, por parte de correntista,
que recebeu o depósito do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em sua conta e, em seguida, dele
se apropriou. Depósito efetuado de forma errônea, ou seja, com erro de digitação do número de
conta bancária. Patrimônio particular. O simples fato de a conta bancária em que o valor, em tese,
foi apropriado ser gerida pela Caixa Econômica Federal não tem o condão de atrair a competência
da Justiça Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

627. Processo: 1.30.001.001480/2016-05 Voto: 4862/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta inserção indevida de cobranças em contas de água da
Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro  CEDAE. 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,
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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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

628. Processo: 1.30.001.001748/2016-09 Voto: 5506/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato majorado ( CP, art. 171, § 3º). Uso irregular por
correntista de conta bancária da CEF, mediante depósito e saque realizados no mesmo dia, no
valor  de  R$  150,00  possivelmente  oriundo  de  fraude.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Ausência de prejuízo à Empresa Pública Federal. Eventual prejuízo
em detrimento de pessoa física correntista. Estelionato entre particulares. Inexistência de lesão
direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  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.

629. Processo: 1.30.002.000165/2016-42 Voto: 5226/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de ameaça (CP, art. 147) cometido entre particulares. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n°  32 -  2a CCR).  Inexistência  de qualquer interesse da União,  de
entidade autárquica ou empresa pública 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.

630. Processo: 1.30.005.000086/2016-10 Voto: 5090/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

631. Processo: 1.30.005.000263/2016-50 Voto: 5155/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Noticiante teria realizado compra sem a efetiva entrega do objeto
acordado. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
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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.

632. Processo: 1.33.005.000428/2016-81 Voto: 5202/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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).  Causídico  que  teria  se
apropriado de parte dos valores recebidos a título de benefício previdenciário obtidos por meio de
decisão  judicial  na  qual  atuou  como procurador.  Prejuízo  suportado  unicamente  pelo  cliente,
particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedentes 2ª CCR1. 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.

633. Processo: 1.34.001.002616/2016-47 Voto: 5207/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Investigado que teria
informado trabalhar com descontos de cheques, antecipação de recursos a terceiros,empréstimo
de dinheiro e recepção de cheques com garantia de pagamento o que sugeriria a prática de
agiotagem e, possivelmente, lavagem de ativos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  2ª CCR). A conduta descrita evidencia crime contra a economia popular (Lei 1.521/51, art. 4º).
Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de
lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal
antecedente for de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais
não  evidenciam a ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de  competência  da Justiça  Federal.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

634. Processo: 1.34.010.000262/2016-97 Voto: 4887/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de dano (CP, art. 163). Representação formulada perante a Sala
de  Atendimento  ao  Cidadão  do  MPF.  Noticiante  relata  que  após  o  retorno  de  uma  viagem
encontrou seu estabelecimento comercial com os vidros da vitrine trincados além de outros danos,
tendo requerido perícia à Polícia Civil que não se realizou. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Inexistência de circunstância que denote lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou
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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.

635. Processo: 1.34.021.000062/2016-13 Voto: 5092/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) Manifestação apresentada perante a
Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Prestação  de  serviços  com  o  pagamento  mediante  o
recebimento de cheques desprovido de fundos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Infrator e vítima tratam-se de pessoas físicas. Conduta que não causou qualquer
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.

636. Processo: 1.35.000.000525/2016-40 Voto: 4524/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

Outras deliberações(Declínio)

637. Processo: 1.17.000.001277/2016-72 Voto: 5645/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  mensagem  eletrônica  acerca  de  suposta  atuação
inadequada por parte da Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Fatos descritos de forma genérica, desprovidos de elementos capazes de justificar o início de
qualquer linha investigativa.  Homologação do arquivamento.  Noticia o representante possíveis
maus tratos perpetrados contra cidadã, atribuídos a moradores e empregados do condomínio em
que reside, além de suposto uso/tráfico de drogas pelos mesmos moradores. Revisão de declínio
(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
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 de Arquivamento
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638. Processo: DPF/RDO/PA-00008/2006-INQ Voto: 5007/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  Conselho  de  Controle  de  Atividades
Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas. Possíveis crimes de
lavagem de  dinheiro  e  sonegação fiscal  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º;  e  Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências concluídas. Relatórios do COAF
relativos ao período de janeiro de 2003 a outubro de 2004. Crimes contra a ordem tributária, a
exemplo da possível sonegação fiscal  praticada no presente caso, na redação anterior da Lei
9.613/98,  não constituíam crimes de antecedentes de lavagens de capitais.  O MPF oficiou à
Receita  Federal  para  informar  a  conclusão  de  todos  os  procedimentos  fiscais  em  face  dos
investigados para futura investigação. Conduta atípica. Precedente do STJ: RHC 64.735/SP, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/20161. 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.

639. Processo: SPF/BA-00156/2013-INQ Voto: 5017/2016 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

640. Processo: SPF/BA-01570/2014-INQ Voto: 5087/2016 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto (CP, art. 155). Ocorrência de furto de obras sacras do
acervo de igreja, verificada durante a realização de inventário pelo IPHAN, em razão da troca de
gestão dos priores.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Esgotadas todas  as
diligências não foi possível localizar o suposto autor do delito. Fato ocorrido entre os anos de 2006
e 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,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

641. Processo: SRPF-AP-00018/2011-INQ Voto: 5631/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  recolhimento  de  tributo  relativo  à
remuneração  recebida  por  funcionária  de  Caixa  Escolar,  entidade  educacional  conveniada  à
Secretaria de Estado da Educação do Amapá. Diligências. Constatação de generalizada falta de
organização  administrativa  e  financeira  dos  diversos  órgãos  do  Estado  do  Amapá  à  época.
Incapacidade  material  de  os  gestores  do  referido  Caixa  Escolar  providenciarem  o  regular
pagamento das contribuições previdenciárias de sua empregada. Impossibilidade de se obter, de
modo seguro,  evidências de qual dos níveis  hierárquicos da administração estadual,  desde o
próprio Caixa Escolar, passando pela Secretaria de Educação até chegar ao Governo do Estado,
era o efetivamente responsável pela decisão de deixar de recolher o tributo e se essa decisão era
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criminosa (dolosa) ou se era inexorável diante da situação financeira do Estado, em detrimento
aos serviços essenciais. Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva e da ocorrência
de  conduta  dolosa.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

642. Processo: SRPF-AP-00136/2014-INQ Voto: 5289/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de  lavagem de dinheiro  (Lei  9.613/98,  art.  1º).  Relatório  de
Inteligência  Financeira  do  COAF  sinalizando  movimentação  atípica  na  conta  bancária  de
correntista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). As diligências realizadas e as
provas juntadas aos autos demonstraram que o Presidente de uma cooperativa que atua no ramo
do comércio de castanhas no Estado do Pará, utilizou-se da conta corrente de sua esposa, ora
investigada, para movimentar dinheiro relativo à compra e venda de castanhas e ainda da venda
de  um imóvel  e  ao  pagamento  de  salário  de  trabalhadores  da  cooperativa.  Essa  prática  foi
utilizada pelo fato de ser a cooperativa ré em execução trabalhista. Logo, não há indicativo de que
esses  valores  sejam  provenientes,  direta  ou  indiretamente  de  infração  penal.  Entretanto  a
investigação revelou o cometimento do crime de fraude à execução (CP, art. 179), de iniciativa
privada  e  somente  se  procede  mediante  queixa.  Determinado  pelo  Procurador  da  República
oficiante  as  providências  para  intimação  dos  titulares  da  ação  penal  privada.  Ausência  de
elementos informativos de 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

643. Processo: SRPF-AP-00216/2015-INQ Voto: 5050/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  11/2005  a
05/2006, após a morte do segurado, ocorrida em 11/11/2005. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Durante  as  diligências  não  foram  encontrados  familiares  ou  pessoas
conhecidas do beneficiário para contribuir com a investigação. Fato ocorrido há mais de dez (10)
anos.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  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.

644. Processo: SRPF-AP-00218/2015-INQ Voto: 4864/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Saques indevidos de
benefício de aposentadoria de trabalhador rural no período de junho/2005 a novembro/2006, após
a morte de beneficiária falecida em 19/05/2005, gerando um prejuízo ao INSS no valor original de
R$  6.248,66.  Revisão  do  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas.
Beneficiária  que  não  possuía  procurador  ou  representante  legal  cadastrado.  Não  foram
encontrados familiares ou pessoas conhecidas da titular do benefício capazes de contribuir com a
elucidação dos fatos. Ausência de indícios de autoria. Último saque realizado há mais de nove
anos. 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.

645. Processo: SR/PF/CE-00008/2014-INQ Voto: 5062/2016 Origem: GABPR2-LMS - LIVIA 
MARIA DE SOUSA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de desacato (CP, art. 331). Representação formulada perante o
MPF,  relativa  à  desocupação  de  área  pública,  ocorrida  no  dia  04/10/2013,  na  qual  foram
realizadas agressões físicas e verbais a Membro do Ministério Público Federal no exercício de
suas funções, levadas a efeito por pessoas que se encontravam entre os manifestantes. Revisão
de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Apurou-se  no  decurso  das  investigações  que  o
Membro do MPF fora abordado por um grupo de cinco homens, os quais proferiram palavras
desrespeitosas  com  o  intuito  de  atingir-lhe  a  moral,  demonstrando  menosprezo  pela  função
institucional da qual é investido. Os insultos não resultaram de uma ação legítima em face de
ofensa recíproca do agente público, porquanto o mesmo fora surpreendido quando se afastava do
local  do  conflito,  entre  manifestantes  e  a  polícia  militar.  Identificado  um  dos  agressores,  foi
proposta  transação  penal  pelo  MPF.  Prosseguiu-se  as  investigações  para  identificação  dos
demais envolvidos. Entretanto, apesar de demonstrada a materialidade delitiva e passados quase
três anos, esgotadas todas as diligências, não foi possível identificar a autoria. 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.

646. Processo: SR/PF/CE-01660/2015-INQ Voto: 5060/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática de estelionato majorado (CP, art.  171, § 3º) .  Investigações
inciadas a partir de expediente oriundo da Justiça do Trabalho ao noticiar que um mesmo servidor
foi incluído como reclamante em 02 (dois) processos patrocinados pelo mesmo advogado, cujas
ações tinham, em parte, o mesmo objeto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
primeira ação interposta em 1996 pleiteava complementação salarial no período de 10/1988 a
05/1993,  bem assim depósitos  do  FGTS,  referentes  ao  mesmo período.  Já  a  segunda ação
trabalhista, foi proposta em 2008 e pleiteava o depósitos do FGTS, a partir de 12/1983, data de
início da relação de trabalho. Assim, o segundo pedido abrangia o período em que pleiteado na
primeira ação trabalhista. Ocorre que o magistrado trabalhista não foi induzido em erro, eis que,
no decorrer  da relação processual,  deferiu ao reclamante apenas o que efetivamente lhe era
devido, excluindo os créditos já pagos por força de decisum proferido na reclamação trabalhista
intentada anteriormente que não abrangia todo o período a que o reclamante possuía direito.
Ademais,  no caso,  em face da natureza dialética do processo, ante o exercício do direito de
defesa e do contraditório, com as duas ações tramitando perante o mesmo Juízo, o magistrado
sequer poderia ter proferido decisão de forma diferente. De modo que o pleito não foi atendido tal
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como formulado na reclamação trabalhista. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa para
a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

647. Processo: 1.00.000.003554/2016-89 Voto: 4949/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
Denuncia anônima que relatou a existência de trabalhadores em condições análoga à de escravo
em  obras  realizadas  por  empresa  privada  prestadora  de  serviços  a  município.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências efetuadas nos municípios indicados, por duas
equipes de fiscalização, em dois momentos distintos. Atividade não localizada pelos auditores
fiscais do trabalho. Improcedência da notícia do crime em tela. Homologação do arquivamento
sem prejuízo ao art. 18 do Código de Processo Penal.

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

648. Processo: 1.14.000.000220/2016-68 Voto: 5204/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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. Fatos
ocorridos nos anos de 2008 e 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.

649. Processo: 1.16.000.001870/2016-56 Voto: 5470/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º). Notícia apresentada perante a
Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, acobertada por sigilo, relatando ofensas proferidas pelo
investigado que se utilizou de rede social para tecer comentários de cunho racista, ironizando
senadora da república. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Apuração de crime que
depende de representação do ofendido (CP, arts. 141, II, e 145, parágrafo único). Ação penal que
se  procede  mediante  representação  do  ofendido.  Precedente  do  STJ  (RHC 18.620/PR,  Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 28/10/2008).
Ausência  de  representação  da  ofendida.  Condição  de  procedibilidade  que  impede  a  atuação
ministerial para dar início à persecutio criminis. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

650. Processo: 1.17.000.001086/2016-19 Voto: 5293/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
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SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expedientes  oriundos  da  Corregedoria  Regional  de  Polícia  Federal,
encaminhando  ofícios  enviados  pela  CEF  acerca  do  recebimento  por  meio  do  serviço  de
atendimento ao cliente, de denúncias sobre a ocorrência de diversos furtos, roubos, invasões e
tráfico  de  drogas  em  determinados  empreendimentos  do  programa  habitacional  Minha  Casa
Minha Vida. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências preliminares da DPF.
Informação genérica que não permite aferir indícios de autoria e materialidade de possíveis crimes
aptos a determinar a atribuição do Ministério Público Federal. Considerada a abstração da notícia,
é incabível ao MPF adotar qualquer medida investigativa. Encaminhamento das informações via
ofício à Polícia Civil. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

651. Processo: 1.17.004.000008/2016-59 Voto: 5505/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF,
com  pedido  de  sigilo,  noticiando  supostas  fraudes  no  comércio  de  café,  com  utilização  de
esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de tributos, envolvendo comerciantes e entidade
bancária da rede privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Condutas atribuídas
de forma genérica a pessoas não identificáveis. Narrativa que não consta elementos suficientes
que permitam a adoção de qualquer medida investigativa. Ausência de elementos justificadores
do 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.

652. Processo: 1.19.000.000762/2016-54 Voto: 5337/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Processo administrativo de acompanhamento. Autuação com base na Diretriz nº 18 do Provimento
nº 01, de 05/11/2015 CGMPF. Acompanhar a tramitação de auto de prisão em flagrante, em razão
da ocorrência do crime previsto no artigo 297 do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Objetivo atingido.  Conversão da prisão em flagrante por  medidas cautelares diversas
(Processo nº0017812-86.2016.4.01.3700  2ª VF).  Instaurado IPL nº 0451/2016 para apurar os
fatos. Homologação do arquivamento.

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

653. Processo: 1.20.000.000018/2016-39 Voto: 4895/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Notícia da existência de site eletrônico de compras pela internet supostamente falso. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Site inativo não se podendo constatar a sua utilização
para a prática de qualquer ilícito. Fato atípico. Ausência de justa causa para a persecução penal.
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Homologação do arquivamento.

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

654. Processo: 1.20.000.001612/2015-66 Voto: 4919/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Suposto ingresso de aluna em curso de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso, sem a
obtenção  de  nota  necessária  no  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio   ENEM.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas.  Informações  prestadas  pela
Reitoria da UFMT. A aluna foi convocada pelo SISU/MEC para realização de matrícula na primeira
chamada do processo seletivo SISU/2013, tendo sido classificada em 2º lugar na categoria de
candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 SM, que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dessa forma, não há indícios de provas de
qualquer fraude ou irregularidade no ingresso. Improcedência da representação. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

655. Processo: 1.20.000.001722/2015-28 Voto: 5073/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art.
1º), supostamente praticado por representantes de empresa que atua no ramo de comércio de
veículos, consistente no depósito bancário da importância de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três
mil  reais)  realizada  por  uma  das  empresas  investigadas  na  Operação  Ararath.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências realizadas e as provas juntadas aos autos
demonstraram que referida transferência deu-se em pagamento de sinal para a aquisição de um
veículo novo, pelo valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e que a parcela restante fora
quitada  por  meio  de  operação  de  Leasing.  A transação  comercial  e  os  valores  contratados
guardam plena adequação ao objeto societário e as práticas comerciais da empresa investigada,
o que afasta de plano qualquer conclusão de que seus representantes 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

656. Processo: 1.20.001.000002/2016-16 Voto: 5125/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  denunciação  caluniosa  (CP,  art.  339).  Representação
formulada por representantes de associação privada. Requerimento de apuração do crime de
denunciação  caluniosa  atribuído  à  pessoa  que  deu  causa  à  instauração  pelo  MPF  do
Procedimento  Preparatório  n.º  1.20.001.000040/2015-98,  no  qual  teria  sido  imputado  aos
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membros da Diretoria Executiva da Associação representante, a prática de fraude nas eleições da
referida  entidade.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  O  procedimento
preparatório citado foi arquivado pela 6ª CCR sob o entendimento de que não deve o Estado
imiscuir-se  em controvérsia  interna  da  comunidade.  Não  há  nos  autos  elementos  mínimos  a
demonstrar a tipicidade do fato. Para configuração do crime de denunciação caluniosa, imperioso
que seja imputada a alguém a prática de crime. Caso se atribua a mera prática de ilícito civil ou
administrativo,  a conduta é atípica.  In casu,  foi desencadeado procedimento preparatório para
apurar possível fraude em eleições para a investidura em cargo de presidente da Associação em
que  se  verificou  mera  contenda  entre  duas  facções  da  Comunidade.  Ausência  de  elemento
objetivo do tipo (imputação de crime). 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

657. Processo: 1.22.001.000270/2016-63 Voto: 5343/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Pedido anônimo de investigação de determinado empresário, tido por sonegador
de  tributos,  por  ter  compartilhado  em seu  perfil  de  rede  social  matéria  insurgente  quanto  à
existência  da Receita  Federal  do Brasil.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Conduta atribuída de forma genérica a pessoa que exerce atividade empresária. Fatos relatados
de forma resumida e vaga que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada.
Ausência de elementos justificadores do 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.

658. Processo: 1.22.003.000418/2016-40 Voto: 4695/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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 informou, com atraso, via SIMP (Sistema de Movimentação de Produto), no
mês de junho de 2014, os seus dados de comercialização referentes à movimentação do mês de
maio de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não restou 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$ 40.000,00 (quarenta 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

659. Processo: 1.23.000.001183/2016-04 Voto: 5157/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. 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,
referentes às competências de 12/2005 a 03/2006, após a morte de segurado em 15/12/2005.
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Não houve renovação de senha após o óbito do titular.  Segurado não possuía procurador ou
representante legal. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Ausência de
indícios  de  autoria.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

660. Processo: 1.23.000.001188/2016-29 Voto: 4999/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Ausência ou irregularidade nas prestações de contas por parte dos representantes de associação
de  moradores  e  impedimento  de  acesso  dos  associados  aos  documentos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O cerne da questão diz respeito a celeuma inerente à
relação  jurídica  privada  a  ser  dirimida  por  assembleia  de  condôminos  ou  pelas  vias  cíveis
adequadas ao caso. 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.

661. Processo: 1.23.005.000244/2015-87 Voto: 4881/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º).
Saques  irregulares  de  benefício  previdenciário  por  homônimo  do  requerente.  Revisão  do
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação de que se tratam de homônimos.
Constatado a existência de requerimentos de benefícios previdenciários diversos, formulados por
cada  um  dos  beneficiários  em  localidades  diversas.  Ausência  de  constatação  de  fraude.
Atipicidade da conduta. 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.

662. Processo: 1.25.000.001788/2016-12 Voto: 5350/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento administrativo instaurado para acompanhamento do Pedido Ativo de Assistência
Mútua em Matéria Penal, destinado à República de Portugal, objetivando a citação pessoal de réu
para resposta à acusação nos autos da Ação Penal 5045529-32.2015.404.7000, em trâmite na
13ª VF de Curitiba/PR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Objeto do pedido foi
integralmente cumprido com a citação do acusado devidamente juntada aos autos. Homologação
do arquivamento.

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

663. Processo: 1.25.011.000001/2016-76 Voto: 5091/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).
Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Notícia acerca de
supostas irregularidades cometidas por determinado advogado, consistente no recebimento e não
repasse de valores de aposentadoria de trabalhador rural, concedidos judicialmente. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. Juntada de cópia da ação judicial
em que  se  concedeu  a  aposentadoria.  Procurações  e  Contratos  de  Honorários  advocatícios
firmados  entre  as  partes.  Oitiva  dos  interessados.  Fatos  noticiados  que  não  se  verificou.
Contratação regular de advogado para propositura de ação com cláusulas prevendo o pagamento
de honorários em patamares adequados à demanda. Ausência de crime e 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

664. Processo: 1.25.011.000030/2016-38 Voto: 4930/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º).  Supostas
irregularidades  no  recebimento  por  terceira  pessoa,  de  pensão  por  morte,  titularizada  por
dependente maior  incapaz.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências .
Verificada  a  situação  pessoal  do  titular  do  benefício  (acometido  por  enfermidade  mental),  o
pagamento do benefício por meio de curador se mostra legítimo. Inexistem nos autos elementos
que  demonstram o  efetivo  favorecimento  indevido  em detrimento  dos  interesses  de  incapaz.
Verificou-se que atualmente o recebimento do benefício foi cessado em razão do óbito do titular.
Dessa forma, não se verificou a utilização de nenhum tipo de fraude com o intuito de induzir ou
manter  em  erro  a  autarquia  previdenciária,  sendo,  portanto,  atípica  a  conduta  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.

665. Processo: 1.25.011.000159/2015-65 Voto: 5640/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Inexistência de lançamento definitivo do tributo. 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.

666. Processo: 1.25.013.000116/2014-89 Voto: 5039/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JACAREZINHO-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de peças de informação encaminhadas
pelo INSS, noticiando a existência de benefícios previdenciários supostamente fraudulentos, ainda
ativos, para acompanhar a tramitação do Inquérito Policial 5003123-88.2014.404.7013, instaurado
pela DPF de Londrina/PR. Entretanto, para saneamento de erro formal, por se tratar de fatos
relacionados à 2ª CCR do MPF, em que não se enquadram procedimentos preparatórios, bem
como autos instaurados para acompanhamento de investigação policial, foi convertido em PA de
acompanhamento, para prosseguir até conclusão do IPL. Com isso, aplicável a Diretriz nº 12, do
Provimento  nº  01,  de  05/11/2015,  da  Corregedoria  do  Ministério  Público  Federal  em  que  A
conversão de procedimento preparatório, inquérito civil ou procedimento investigatório criminal em
procedimento administrativo de acompanhamento pressupõe o arquivamento dos autos, cabendo,
portanto, sua homologação pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

667. Processo: 1.27.000.000726/2016-19 Voto: 4914/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de furto qualificado na modalidade tentada e dano qualificado
(CP, art. 155, § 4º c/c art.  14, II  e art. 163, III). Expediente oriundo da DPF. Comunicação de
encerramento de investigação prévia na qual se investigou a comunicação que no dia 25/10/2013,
foi  verificado  por  funcionários  da  Agência  dos  Correios,  em Teresina/PI,  a  ocorrência  de  um
arrombamento  na  agência,  causando  dano,  sem  contudo  ter  sido  subtraída  qualquer  coisa.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências preliminares realizadas pela
DPF não se constatou indícios suficientes de autoria dos crimes noticiados que viabilizasse a
instauração de IPL.  A perícia papiloscópica foi  realizada porém concluiu não haver condições
técnicas  mínimas  necessárias  para  exame  de  confronto  e  individualização.  Inexistência  de
câmeras de filmagem no local e nos arredores. Não havendo indícios de autoria, 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.

668. Processo: 1.27.000.001186/2016-91 Voto: 5200/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Saques fraudulentos
do saldo de conta vinculada do FGTS. Fatos ocorridos nos anos de 1992 e 2000. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Último saque ocorrido no ano de 2000. Transcurso de
mais de 12 (doze) anos.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

669. Processo: 1.27.002.000106/2016-60 Voto: 4859/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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
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ocorrido em 08/11/2013. 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.

Deliberação: Em 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.

670. Processo: 1.28.000.002278/2014-99 Voto: 4913/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado por
meio da rede mundial  de computadores.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Perfil  utilizado para a prática do crime é falso,  impossibilitando a identificação da
pessoa que o utilizou.  Inviabilizada a descoberta da autoria em virtude do tempo transcorrido
desde a postagem do comentário na rede social. Injustificável remessa dos autos ao Ministério
Público Estadual para o prosseguimento da persecução penal. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

671. Processo: 1.29.000.000614/2016-93 Voto: 5045/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Trata-se de Ocorrência oriunda da DPF que constatou a falta de justa causa para
instauração de IPL, tendo em vista tratar-se de ocorrência administrativa, registrada por cidadão
de nacionalidade haitiana, contra empresa aérea, em razão de seus funcionários terem negado a
realizar o seu embarque, sob a alegação de que deveria regularizar sua situação junto à DPF,
mesmo havendo apresentado Passaporte e comprovada condição de permanente no Brasil, fato
que o levou a perder  o voo.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Orientação
equivocada por parte de funcionários de empresa aérea em relação à eventual regularização de
estrangeiro. 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.

672. Processo: 1.29.000.000842/2016-63 Voto: 4884/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de desobediência (CP, art. 330). Ofício do MPT encaminha cópia de IC,
noticiando a falta de atendimento,  por parte da SRTE/RS, à requisição formulada pelo órgão
ministerial do trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Ofício enviado ao
Chefe da Seção de Segurança e Saúde do Trabalho, solicitando ação fiscalizatória em empresa

241



Ata da 655ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00250780/2016

determinada. Diante da ausência de resposta foi enviada notificação à SRTE-RS para apresentar
resposta. Posterior informação que a fiscalização solicitada já estava em andamento na empresa
e que após a finalização seria enviado o relatório ao Procurador do Trabalho. Ausência de provas
acerca  da  pessoa  que  efetivamente  recebeu  a  requisição.  Após  o  pedido  de  justificativas  a
resposta  foi  enviada.  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.

673. Processo: 1.29.000.001777/2016-93 Voto: 5641/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º), consistente no
recebimento indevido de seguro-desemprego por empregada de empresa privada. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Requisitada a realização de fiscalização na empresa pela
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, órgão fiscalizador competente, que remeterá
eventual  Relatório Fiscal  ao Ministério Público Federal,  por imperativo legal.  Homologação do
arquivamento sem prejuízo do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.

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

674. Processo: 1.29.000.002148/2016-81 Voto: 5285/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157), perpetrado em detrimento da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, mediante a subtração de um veículo e objetos que seriam entregues
pelo carteiro, com utilização de arma de fogo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Fato  ocorrido  em dezembro  de 2015.  A perícia  não foi  realizada.  O veículo  foi  reencontrado
algumas horas depois.  Em que pese  a descrição  do agente criminoso  pelas  vítimas,  não foi
possível  empreender  diligências  para  sua  localização.  Ausência  de  elementos  suficientes  da
autoria  delitiva.  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.

675. Processo: 1.29.002.000162/2016-20 Voto: 5042/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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, referentes às competências de 11/2003 a 09/2004, após a morte de segurada em
29/11/2003.  Ausência  de  indícios  de  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
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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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

676. Processo: 1.29.003.000424/2016-46 Voto: 5405/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: : Notícia de fato. Denúncia anônima referente à ocorrência dos crimes de estelionato, tráfico de
drogas,  roubo  e desmanche de automóveis,  atribuídos a  determinada pessoa,  comerciante  e
morador  no  local  dos  supostos  fatos.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências preliminares realizadas pela  Polícia Federal  não evidenciou indícios mínimos e de
elementos probatórios da prática dos delitos noticiados. Ausência de elementos justificadores do
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.

677. Processo: 1.29.009.000116/2016-61 Voto: 4495/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato (CP, art.  171,  § 3º) contra a Caixa Econômica
Federal. Saque no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) da conta bancária da vítima,
supostamente realizada com o uso de cartão clonado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências. 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). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

678. Processo: 1.29.011.000126/2016-57 Voto: 4879/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º).  Supostas
irregularidades  no  desempenho  de  atividade  laborativa  concomitante  com  aposentadoria  por
tempo de contribuição para o Regime Geral da Previdência Social. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  A Lei  Federal  8.213/91,  que  dispõe  sobre  o  plano  de  benefícios  da
Previdência  Social,  não  impede  o  recebimento  cumulado  de  proventos  de  aposentadoria  do
RGPS  e  salários  de  trabalhador  em  atividade,  ressalvada  a  hipótese  de  aposentadoria  por
invalidez, o que não é o caso. A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição recebida
pelo investigado não resulta em qualquer impedimento legal para continuidade do exercício de
atividade remunerada, afastando eventual delito a ser investigado. Dessa forma, não se vislumbra
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a utilização de nenhum tipo de fraude com o intuito de induzir ou manter em erro a autarquia
previdenciária, sendo, portanto, atípica a conduta 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.

679. Processo: 1.29.012.000068/2016-51 Voto: 5094/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Possível crime de fraude processual (CP, art. 347, Parágrafo único).
Trata-se de Ofício enviado ao Ministério Público do Estado, por associação local de proteção
ambiental  que  demonstra  discordância  com  relatório  da  Patrulha  Ambiental  acerca  de
responsabilidade por dano ambiental, o que teria sido perpetrado nos autos de ação penal em
trâmite  na  Justiça  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
indicaram que  a  suposta  ação  penal  objeto  da  possível  fraude  processual,  trata-se,  de  uma
execução  penal  originada  a  partir  de  sentença  condenatória,  nos  autos  da  Ação  Penal  nº
5001081-57.2014.4.04.7113, pela prática do crime previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal
(Estelionato  Previdenciário),  cujo  apenado  encontra-se  cumprindo  prestação  de  serviços  à
comunidade na Associação representante.  O referido ofício  não possui  relação com os autos
mencionado e sequer foi juntado naquela ação. Trata-se de ofício dirigido ao MPE e o relatório
nele mencionado encontra-se em poder da Promotoria de Justiça que apura os fatos. Inocorrência
do  crime  noticiado.  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.

680. Processo: 1.29.014.000140/2016-21 Voto: 5015/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3°).  Possível
recebimento indevido de benefício previdenciário de pensão por morte após o óbito do titular por
investigada,  que  estaria  convivendo  em  união  estável  com  outro  indivíduo.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo o INSS, mesmo contraindo um novo casamento,
a pensionista não perde o direito de continuar recebendo a pensão, sendo assegurado o direito de
escolher o referido benefício de maior valor, caso o novo companheiro venha a falecer. Ausência
de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

681. Processo: 1.30.001.001592/2016-58 Voto: 5401/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Representação formulada perante a
Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Saques indevidos de salários, além de movimentação
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de valores em instituição bancária, após o falecimento de servidor público federal, efetuado por
filhos que detinham a curatela, antes da abertura de inventário, em prejuízo de outros herdeiros.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas junto ao INCRA informa
que o servidor faleceu em 01.08.2014 e teve o último crédito efetuado referente ao mês 07/2014,
que era devido. Instado a se manifestar, o denunciante não logrou apresentar quaisquer provas
indicativas da ocorrência de condutas que possam configurar crimes. Inocorrência dos crimes
noticiados. 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.

682. Processo: 1.30.001.002737/2016-38 Voto: 5592/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de denúncia anônima que noticia a ocupação da sede do
núcleo  estadual  do  Ministério  da  Saúde,  por  integrantes  de  central  sindical.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de dano ao patrimônio público. Ocupação
como  forma  de  protesto,  manifestação,  reivindicação,  que  não  configura  ilícito  penal.
Homologação do arquivamento.

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

683. Processo: 1.30.001.003792/2012-11 Voto: 5345/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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 08.10.1973.  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
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

684. Processo: 1.30.002.000106/2014-11 Voto: 5195/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de dano (CP, art. 163, II e III) e possíveis
crimes definidos  na  Lei  de Segurança  Nacional  (Lei  nº  7.170/83,  art.  15,  §1º,  b).  Movimento
grevista por melhores salários deflagrado por rodoviários, em 26.04.2014 de 2014, no município
de Campos dos Goytacazes/RJ, concomitante com manifestações de moradores em razão da
falta de ônibus e de preços abusivos do transporte coletivo, com a interdição da rodovia BR-101
em alguns momentos dos protestos, utilizando-se da queima de pneus e galhos. Possível conluio
entre patrões e empregados no movimento, com eventual perturbação da ordem pública. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Do apuratório denota-se ausência de base probatória
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suficiente  para  deflagração  de  eventual  ação  penal.  Não  há  provas  de  danos  concretos  ao
patrimônio  da  União.  Ausência  de  dolo  no  tocante  a  possível  sabotagem  contra  vias  de
transportes. Ação dos manifestantes apenas com o intuito de chamar atenção das autoridades e
da  mídia  para  os  reais  objetivos  dos  protestos.  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.

685. Processo: 1.30.014.000032/2015-56 Voto: 5016/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  eventual  crime  de  falsificação  de
documento público (CP, art. 297) e seu uso (CP, art. 304). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Nos autos de ação previdenciária em curso, foram juntadas duas cópias de certidão
de óbito  com informações dissonantes no que tange ao estado civil  do de cujus à época do
falecimento. Não há qualquer elemento nos autos a indicar má-fé ou conduta criminosa por parte
de qualquer pessoa. Após ação judicial,  o registro civil  do falecido foi  retificado.  Ausência de
materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera
coisa  julgada,  podendo as  investigações serem reabertas  se houver  notícia  de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

686. Processo: 1.30.015.000193/2015-30 Voto: 5639/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  representação  de sindicato,  dando conta  de possíveis
crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem (CP, art. 132) e atentado contra a segurança de
transporte marítimo, fluvial ou aéreo (CP, art. 261). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligências  empreendidas  pela  ANP não  identificaram  quaisquer  elementos  objetivos  ou
subjetivos que indiquem a prática de ilícito penal. Atipicidade da conduta noticiada. Homologação
do arquivamento.

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

687. Processo: 1.30.019.000018/2016-93 Voto: 4909/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desacato (CP, art. 331). Investigado teria desacatado policiais
rodoviários  federais.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido  em
20/04/1995. Pena máxima cominada de 2 (dois) anos de detenção. Extinção da punibilidade (CP,
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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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

688. Processo: 1.33.009.000040/2016-41 Voto: 4921/2016 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, referentes às competências de 07/2012 a 10/2012, após a morte da segurada,
ocorrida em 30/06/2012. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada
que não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria. 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.

689. Processo: 1.33.009.000072/2016-46 Voto: 4948/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).
Recebimento  indevido  de  valores  a  título  de  benefício  previdenciário  de  auxílio  reclusão,  em
período  posterior  à  concessão  do  regime  aberto  de  cumprimento  de  pena,  em  11/03/2010.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de apenas 02 (duas)
parcelas do benefício (08/04/2010 e 10/05/2010), totalizando R$ 1.160,31. Evidente ausência de
dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Cumprimento da Orientação nº 04
da 2ª CCR/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.

690. Processo: 1.34.001.001028/2016-96 Voto: 5075/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo (CP, art. 261)
Manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF acerca de publicação
de reportagens na  internet  sobre  denúncia  quanto  à  segurança  dos  voos  de  empresa  aérea
brasileira.  Revisão  de  Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Das  diligências  realizadas,
constatou-se  que  a  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  (ANAC),  Autarquia  responsável  pela
regulação do setor, encontra-se ciente da situação. Atendendo denúncia formulada por entidade
representativa dos aeroviários vem tomando as medidas necessárias junto às empresas aéreas
quanto aos despachos das aeronaves de acordo com os regulamentos. Ausência de elementos
suficientes acerca da efetiva prática de crime. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

691. Processo: 1.35.000.000912/2016-86 Voto: 4946/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido
de 04 (quatro) parcelas, relativas às competência de 07/2004 a 10/2004, totalizando um prejuízo à
autarquia previdenciária de R$ 2.534,57, em valores atualizados. Saques efetuados após a morte
da  beneficiária  ocorrida  em 08/07/2004.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Não houve renovação de senha.
Não  consta  informação  de  procurador,  nem  representante  legal  cadastrado.  Iminência  da
ocorrência da prescrição e ausência de indícios de autoria. 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.

692. Processo: 1.35.000.001038/2015-13 Voto: 5146/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível prática de crime contra a ordem tributária tipificado
no art. 1°, I, da Lei 8.137/90. Omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual de imposto
de renda de pessoa jurídica. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

693. Processo: 1.36.001.000310/2014-10 Voto: 5145/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível prática de crime contra a ordem tributária tipificado
no art. 1°, II, da Lei 8.137/90. 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.
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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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

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

MÁRCIA NOLL BARBOZA
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA

Secretária Executiva
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