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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO
ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2016

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis, às treze horas e quarenta
minutos,  iniciou-se,  na  sala  de  reunião  da  Segunda  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do
Ministério Público Federal,  a Sexcentésima Quinquagésima Sexta 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, Dr. Franklin Rodrigues da
Costa  e Dra.  Maria  Helena de Carvalho  Nogueira  de  Paula.  Na ocasião  o colegiado julgou os
seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/BLU/SC-5005047-
09.2015.4.04.7205-INQ - Eletrônico 

Voto: 5933/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
BLUMENAU

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME DE PATROCÍNIO INFIEL (CP,  ART.
355).  REMESSA DOS AUTOS FÍSICOS DO IPL DA PRM  BLUMENAU/SC PARA A PR/SC.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28). POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO NO ÂMBITO DO MPF, COM A REMESSA
DIRETA DOS AUTOS (ENUNCIADO N°  25  DESTA 2ª  CCR).  PETIÇÃO QUE REQUEREU A
REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA, CARACTERIZANDO POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME
DE PATROCÍNIO INFIEL (CP, ART. 355), APRESENTADA/DIRIGIDA À 1ª TURMA RECURSAL
DO JEF (COM SEDE EM FLORIANÓPOLIS).  INSISTÊNCIA NA ATRIBUIÇÃO DA PR/SC.  1.
Inquérito Policial instaurado a fim de investigar possível crime de patrocínio infiel (CP, art. 355),
praticado por  advogada que teria  peticionado nos  autos  de ação previdenciária  perante a  1ª
Turma Recursal  do JEF/SC,  no sentido da revogação de tutela  antecipada de concessão de
aposentadoria concedida ao demandante por ela representado. 2. O Procurador da República
oficiante na PRM  Blumenau/SC manifestou-se pela declinação da competência para a Seção
Judiciária Federal de Florianópolis/SC, local em que ocorrera a consumação ou a tentativa de
consumação do crime em tese aqui narrado. 3. O Juiz Federal de Blumenau entendeu que, no
caso em tela, embora o Órgão Jurisdicional ao qual se dirigiram as petições da advogada esteja
situado na Subseção de Florianópolis/SJSC, extrai-se dos autos que a investigada sequer saiu de
seu escritório para a prática dos respectivos atos no âmbito do processo eletrônico, o que levaria
a  fixação  da  competência  na  Subseção  Judiciária  de  Blumenau/SC.  4.  Por  sua  vez,  o  MPF
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entendeu  que  em virtude  do  Enunciado  n°  25  da  2ª  CCR o  presente  inquérito  deveria  ser
encaminhado  à  PR/SC  (Florianópolis),  uma  vez  que  o  inquérito  policial  é  procedimento
extrajudicial que tramita entre a PF e MPF e que o fato de um sistema de informática como o
EPROC ainda persistir no cadastro não o transforma em procedimento judicial. 5. O Juízo Federal
de  Blumenau/SC,  então,  entendeu  que  ocorre  uma  exorbitância  de  lei  quando  a  Resolução
CSPMF n° 107 (art. 6º) e o Enunciado n° 25 da 2ª CCR sugerem o direto declínio de cognição de
inquéritos entre unidades ministeriais sem apreciação judicial. 6. Preliminarmente, ressalte-se que
em resposta à notificação do CNMP, solicitando informações acerca da Orientação Conjunta n°
1/2015 das 2ª, 5ª e 7ª CCRs/MPFl,  tendo em vista a instauração do Procedimento CNMP n°
1.00375/2016-71,  em  que  se  questiona  a  legalidade  da  referida  orientação,  chegou-se  à
conclusão de que a revisão do inquérito policial pelas Câmaras de Coordenação e Revisão é
plenamente compatível  com o tratamento constitucional  do sistema acusatório.  7.  No que diz
respeito à remessa direta, esta 2ª CCR editou inclusive o Enunciado n° 25:  Não se sujeita à
revisão da 2ª Câmara o declínio de atribuição de um órgão para outro no âmbito  do próprio
Ministério Público Federal  (Sessão 464ª, de 15.04.2009). 8. No mérito, de fato, a petição que
requereu a revogação da tutela antecipada, caracterizando possível prática do crime de patrocínio
infiel (CP, art. 355), fora apresentada/dirigida à 1ª Turma Recursal dos JEF/SC (com sede em
Florianópolis),  quem inclusive deferiu referida tutela antecipada. 9. Insistência na atribuição da
Procuradoria da República em Santa Catarina para atuar no feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela pela insistência na
atribuição da Procuradoria da República em Santa Catarina para atuar no feito, nos termos 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/CE-0004290-70.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6035/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, §2°, I e II), cometido contra carteiro dos Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Diligências. Não obtenção de sucesso na
tentativa de se encontrar sistema de captação de imagens ou de testemunhas que presenciaram
os fatos. 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.

003. Processo: JF/MOC-0001857-
82.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 6015/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Saque, em correspondente
bancário, de 17 (dezessete) cédulas inautênticas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Inexistência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161 da 2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Necessidade de comunicação do fato ao 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

2



Ata da 656ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00251685/2016

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

004. Processo: JF/MOC-0003131-
81.2016.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 6014/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em
relação a seis dos casos noticiados (CP, art. 109, III). Aplicação da Orientação n° 04 da 2ª CCR a
outros dez casos, em razão da ausência de prova de dolo no saque de até três competências.
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.

005. Processo: JF/PR/CAS-5000542-
56.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5901/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

006. Processo: JF/PR/CAS-5004283-
41.2015.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5889/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

007. Processo: JF-SOR-0007298-02.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 5173/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME AMEAÇA (CP, ART.
147).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  PRESENTES  FORTES  INDÍCIOS  DA
MATERIALIDADE E AUTORIA.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito
policial instaurado para apurar suposto crime de crime de ameaça (CP, art.  147), atribuído ao
investigado  que,  no  dia  14/11/2014,  no  serviço  telefônico  da  Ouvidoria  do  Ministério  da
Previdência Social,  teria proferido frases ameaçadoras em relação a médico-perito do Instituto
Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  2.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  incerteza  da
identidade da vítima e na ausência de indícios razoáveis de dolo de intimidar. 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. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso
em  exame,  como  bem  observou  o  Juiz  Federal,  a  leitura  da  conversa  entre  o  investigado
(segurado) e a atendente da Ouvidoria do INSS não deixa dúvidas acerca da materialidade do
delito e da identidade da vítima, autor da representação de fl. 04. 6. 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 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
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Turma, DJe 23/02/2016. 7. Cumpre observar que o próprio investigado declarou que se tiver a
oportunidade, se retratará com a atendente do telefone e também com o médico perito, o que
poderá  ser  efetivado  no  curso  processual,  com  eventual  transação  penal,  se  atendidos  os
pressupostos permissivos legais. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

008. Processo: JF/SP-0000356-32.2015.4.03.6181-
PCD

Voto: 5900/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.
28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE.  ARQUIVAMENTO.  1.  Crime  de
descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal. 2. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28,
c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). 3. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão firmou
o entendimento de que 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. Enunciado nº 49. 4. No mesmo sentido é o entendimento 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. 5. 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. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

009. Processo: SR/DPF/MA-00080/2012-INQ Voto: 4343/2016 Origem: GABPR10-TFO - THIAGO 
FERREIRA DE OLIVEIRA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

010. Processo: 1.34.001.000284/2016-66 Voto: 5669/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI N° 9.613/98). REVISÃO
DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR).  POSSIBILIDADE  DA
PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato autuada a partir de
representação da 5ª Vara Federal de Guarulhos, dando conta da possível prática do crime de
lavagem de capitais, praticado por representantes de pessoas jurídicas ligadas a área da saúde.
2. O Procurador da República promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,
por entender que em virtude da ausência de indícios de materialidade delitiva, não haveria justa
causa para dar início às investigações, tampouco para que seja determinada a quebra do sigilo
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bancário. Destacou, além disso, que as supostas práticas de branqueamento de valores indicadas
não evidenciam a prática de condutas com caráter transnacional. 3. No presente caso, conforme
narram os noticiantes em petição dirigida ao Juízo da 5ª Vara Federal, os investigados deixaram
de  recolher  ordinariamente  seus  tributos  mensais  (cerca  de  R$  300.000,00  por  mês)  e  são
devedores de aproximadamente R$ 80.000.000,00 ao Fisco. 4. 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). 5. No presente caso, há nos autos a comunicação de
fatos que apontam indícios da prática de crime tributário, previsto na Lei n° 8.137/90. 6. Somente
após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público
Federal poderá concluir, estreme de dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a
Ação Penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento ou o declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual. 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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

011. Processo: 1.34.008.000143/2016-83 Voto: 5757/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que
o noticiante expressa indignação quanto a atos perpetrados pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais  Sem Terra   MST,  em razão  de  vídeo  que  mostra  a  depredação de  uma fazenda,  no
Município  de  Marabá/PA.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  do  Estado  do  Pará.
Remessa dos autos à 2ª Câmara para fins de revisão (Enunciado nº 32). Fato de alta repercussão
na mídia. Imóvel que é objeto de ações judiciais de reintegração de posse proposta pelo INCRA e
por  danos  ambientais  movida  pelo  MPF,  conforme  documentos  anexos,  o  que  evidencia  o
interesse da União na conduta narrada. Não homologação do declínio ao Ministério Público do
Estado do Pará. Remessa dos autos à Procuradoria da República no Município de Marabá/PA,
com atribuições para oficiar no caso.

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.

012. Processo: 1.00.000.003755/2016-86 Voto: 5716/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI
N° 8.137/90, ART. 1°, I,  C/C ART. 12, I).  OFERECIMENTO DE DENÚNCIA QUANTO A TRÊS
INVESTIGADOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO A UM INDICIADO E DE
DECLÍNIO QUANTO A OUTRO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28,
C/C LC 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO E
DECLÍNIO PREMATUROS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR
NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime contra a
ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°, I, c/c art. 12, I), em razão da prestação de informação
falsa às autoridades fazendárias, consistente na declaração de inatividade de pessoa jurídica, no
ano-calendário de 2005, a despeito de sua intensa movimentação bancária no referido período. 2.
O  Procurador  Regional  da  República  oficiante  ofereceu  denúncia  contra  três  investigados.
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Promoveu, no entanto, o arquivamento em face de um indiciado,  por ausência de indícios de
autoria,  já  que  no  período  da  alegada  sonegação  fiscal  o  indiciado  era  estudante.  Por  fim,
declinou  de  suas  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  quanto  a  outro  indiciado,  por
considerar que sua conduta delitiva voltou-se a ludibriar  o Fisco Municipal.  3.  O Juiz Federal
recebeu a denúncia contra os três acusados, tendo, no entanto, discordado do arquivamento e do
declínio promovidos em relação aos outros dois indiciados. 4. Um dos indiciados (em relação ao
qual  foi  promovido o  declínio)  atuou como locador do imóvel  que abrigou a sede da pessoa
jurídica  investigada,  além  de  diversas  outras  empresas  com  sede  no  mesmo  endereço
concomitantemente, e também como responsável pelo fornecimento de alvarás de funcionamento
tanto  para empresa investigada como para pessoas jurídicas distintas.  Assim,  não há razões
plausíveis para se crer que o único intuito do investigado seria a redução do ISSQN. 5. Quanto ao
indiciado com relação ao qual foi promovido o arquivamento, há razões para se acreditar que ele
desempenhou papel relevante na empresa, sendo possível que, já à época dos fatos, gerenciasse
de fato a pessoa jurídica juntamente com seu pai (já denunciado). 6. Assim, inviável considerar, de
plano,  que  os  indiciados  não  concorreram para  a  supressão  dos  tributos,  em comunhão  de
vontades, revelando-se necessária a continuidade da persecução penal, por força dos princípios
da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate, reservando-se à instrução
processual o debate mais aprofundado das questões pertinentes, sob o crivo do contraditório. 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.

013. Processo: 1.15.000.002994/2015-13 Voto: 5164/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. LC 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, TIPIFICADO
NO  ART.  168  DO  CÓDIGO  PENAL.  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  VERBAS  PÚBLICAS
JUDICIALMENTE  REQUERIDAS  EM  DUPLICIDADE.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
PRESENTES  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada para
apurar a prática do crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168 do Código Penal, com
base na cópia de peças da ação de execução contra a Fazenda Pública, onde foi verificado o
recebimento indevido de verbas públicas por parte de litisconsorte ativa, que teria pleiteado e
recebido em duplicidade o mesmo direito pecuniário que obteve em outra ação coletiva.  2.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento, considerando que o recebimento
de uma mesma verba pública em duas oportunidades,  sem que tenha havido fraude, torna a
conduta atípica. 3. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 62, IV, da LC n. 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. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. Embora
tenha sido requerido judicialmente, o recebimento em duplicidade do mesmo direito pecuniário,
com a inequívoca ciência da investigada, em princípio, é conduta caracterizadora do crime de
apropriação indébita, tipificado no art. 168 do Código Penal. 6. 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 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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PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

014. Processo: DPF/ATM/PA-00002/2012-INQ Voto: 5860/2016 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURIDICO DA PRM/ALTAMIRA

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

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

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

015. Processo: 1.13.000.000604/2016-18 Voto: 5785/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Representação particular
comunicando  que  determinado  comerciante  estaria  retendo  cartões  magnéticos  de  alguns
beneficiários do Programa Bolsa Família, com o objetivo de pagamento de mercadorias adquiridas
no estabelecimento pelos beneficiários. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de
prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR/MPF (Procedimento n° 1.14.006.000158/2014-92, Voto n° 8506/2014, julgado na Sessão n°
612,  de  24/11/2014,  unânime).  Homologação do  declínio  de  atribuições  ao Ministério  Público
Estadual.

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

016. Processo: 1.13.002.000092/2016-70 Voto: 5758/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto exercício  ilegal da medicina (CP,  art.  282).  Representação anônima
comunicando que o investigado estaria atuando como médico no Hospital Regional de Tefé, sem
inscrição nos quadros do Conselho Regional de Medicina. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços ou interesses da União.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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017. Processo: 1.14.000.000264/2016-98 Voto: 5738/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art.  168). Advogada que teria se
apropriado  indevidamente  de  quantias  pertencentes  ao  seu  cliente,  ao  não  repassar  valores
recebidos judicialmente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo do particular.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão, de 06/04/2015, unânime). Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

018. Processo: 1.14.000.001268/2016-93 Voto: 5826/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Movimentação  financeira  atípica  pelo  investigado.
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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

019. Processo: 1.14.004.001331/2016-51 Voto: 5980/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime previsto no art.  273,  §1°-B,  I,  do CP. Autuação da
investigada por comercializar produto 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.
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020. Processo: 1.14.007.000314/2016-77 Voto: 5824/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
VIT. CONQUISTA- BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 102 da Lei n° 10.741/03. Comunicação
de que a investigada estaria se apropriando indevidamente de benefício previdenciário de seus
pais, que são idosos e enfermos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fatos ocorridos entre
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

021. Processo: 1.14.007.000433/2016-20 Voto: 5867/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
VIT. CONQUISTA- BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  particular  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
relatando possível atuação irregular por parte de Juiz de Direito, que estaria atuando ilicitamente
em seu cotidiano profissional. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Competência do Tribunal de
Justiça  Estadual  para,  originariamente,  processar  e  julgar  os  Juízes  da  respectiva  unidade
federativa, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, ressalvada apenas a competência da
Justiça Eleitoral (CF, art. 96, inc. III). Foro por prerrogativa de função. Ausência de atribuição do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual, com remessa dos autos ao Procurador Geral de
Justiça na Bahia.

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

022. Processo: 1.18.000.001507/2016-66 Voto: 5823/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime previsto no art.  273,  §1°-B,  I,  do CP. Autuação da
investigada por divulgar/comercializar produto 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.

023. Processo: 1.18.003.000183/2016-19 Voto: 5812/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação de que a investigada foi contratada, na condição de Advogada e
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mediante o pagamento de honorários,  para representar  judicialmente determinada pessoa em
processo  judicial  voltado  à  concessão  de  benefício  de  auxílio-doença.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Petição inicial proposta no Juizado Especial  Federal  assinada pela própria
parte autora. Não há informações quanto a eventual apresentação de informações ou documentos
falsos à Justiça Federal. Eventual contravenção de exercício ilegal de profissão (Decreto-Lei n°
3.688/41,  art.  47)  ou  estelionato  contra  particular  (CP,  art.  171).  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.

024. Processo: 1.20.000.000385/2016-32 Voto: 5827/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Movimentação de valores,
por parte de vice-prefeito e secretário de infraestrutura, incompatíveis com a sua remuneração.
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.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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

025. Processo: 1.23.003.000766/2015-07 Voto: 5782/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime previsto na Lei n° 10.826/03. Posse irregular de 01
(uma)  arma  calibre  12  e  de  11  (onze)  munições.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Segundo  precedentes  do  STJ,  o
Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a  competência  para  o  processo  e  julgamento  dos
crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo
quanto ao tipo do art.  18 (tráfico  internacional  de arma de fogo).  Ausência  de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

026. Processo: 1.24.002.000380/2015-60 Voto: 5726/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

10



Ata da 656ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00251685/2016

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
comunicando  que  presidente  de  sindicato  rural  possui  patrimônio  fora  dos  padrões  normais.
Alegação  de  que  o  investigado  encaminharia  trabalhadores  rurais  que  buscam  a  concessão
judicial  de  aposentadoria  e  outros  benefícios  previdenciários  para  determinado  escritório  de
advocacia, recebendo valores para tanto do advogado. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Eventual acordo entre representante de sindicato e advogado para obtenção de causas que não
resulta,  salvo algum outro  elemento adicional,  em prejuízo a bens,  serviços ou interesses da
União.  Ausência  de  elementos  de  informação capazes de justificar  a  atribuição  do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

027. Processo: 1.27.000.000630/2016-51 Voto: 5760/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima em que o noticiante relata que Membro do Ministério
Público do Estado do Piauí teria atuado com abuso em sua atividade fim, ao oferecer denúncia
sem provas concretas, só suposições. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de
prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

028. Processo: 1.28.000.001165/2016-38 Voto: 6018/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art.  171).  Recebimento de uma
cédula inautêntica de R$ 100,00. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Inautenticidade de fácil constatação, sendo possível perceber até mesmo pelo toque que se trata
de uma cópia estampada em papel fotográfico. Aplicação da Súmula nº 73 do STJ: 'A utilização de
papel  moeda  grosseiramente  falsificado  configura,  em  tese,  o  crime  de  estelionato,  da
competência da justiça estadual'. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

029. Processo: 1.29.006.000175/2016-69 Voto: 6022/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante informa que sua filha foi sequestrada pela avó, com quem residia
há mais de oito anos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inocorrência de transnacionalidade
da  conduta.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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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.

030. Processo: 1.29.007.000034/2016-36 Voto: 5742/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos no art. 161, II e art. 229, ambos do CP.
Comunicação, por telefone, à Ouvidoria da CEF de que um imóvel particular teria sido invadido e
estaria  sendo utilizado para prática de prostituição.  Revisão de declínio  (Enunciado nº  32).  A
Caixa,  ao  atuar  no  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  financia  a  aquisição  das  unidades
habitacionais, sendo que eventual esbulho possessório ou existência de prostituição no local do
imóvel se refere diretamente ao particular comprador/residente. Inexistência de prejuízo a bens,
serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

031. Processo: 1.29.007.000104/2016-56 Voto: 5828/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147) e de maus-tratos (CP, art.
136).  Representação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em que  a  noticiante
informa estar sendo ameaçada de morte e que seu pai, falecido há pouco tempo em uma clínica
geriátrica, teria sido vitimado por maus-tratos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência
de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

032. Processo: 1.30.001.001187/2016-30 Voto: 5728/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  particular  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
comunicando supostas irregularidades na cessão de imóvel pertencente à Prefeitura Municipal
para grupo estrangeiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de prejuízo a bens,
serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

033. Processo: 1.30.001.002036/2016-07 Voto: 5750/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  dos  crimes  de  apropriação  indébita  e  de  maus-tratos.
Comunicação de que curador estaria se apropriando indevidamente de valores e de bens de seu
curatelado, além de praticar maus-tratos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fatos ocorridos
entre particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

034. Processo: 1.30.001.002538/2016-20 Voto: 5830/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de estupro (CP, art. 213) e de incitação à violência
contra  as  mulheres  (CP,  art.  286).  Representação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, comunicando que ator teria relatado, em programa transmitido em rede nacional, em
tom de piada, como forçou uma mulher a ter relações sexuais sem o seu consentimento. Revisão
de declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

035. Processo: 1.30.002.000066/2016-61 Voto: 5734/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Representação particular  comunicando supostas irregularidades ocorridas em
posto de saúde, dentre as quais o uso indevido de carimbo de médico por acadêmico de medicina
e a realização de jornada de 12 horas, pelos médicos, ao invés de 24 horas. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

036. Processo: 1.30.005.000244/2016-23 Voto: 6032/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação comunicando que empregados de pessoa jurídica da área de
seguro de previdência privada (sociedade de economia mista) teriam coagido a vítima (pessoa
idosa) a adquirir seguro por meio de venda casada, bem como a outorgar procuração (Lei  n°
10.741/03. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de ofensa
direta a bens, serviços ou interesse da União. Inteligência do Enunciado 42 da Súmula do STJ:
Compete  à  Justiça  Comum  Estadual  processar  e  julgar  as  causas  cíveis  em  que  é  parte
sociedade  de  economia  mista  e  os  crimes  praticados  em  seu  detrimento.  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.
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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.

037. Processo: 1.30.009.000170/2016-95 Voto: 6023/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  maus-tratos  (CP,  art.  136,  §3°).  Manifestação
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o noticiante informa que uma criança de
apenas  dois  anos  é  espancada  e  arranhada  diariamente  pela  avó  materna  e  agredida
verbalmente pela mãe. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de prejuízo a bens,
serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

038. Processo: 1.30.010.000282/2016-15 Voto: 5831/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º). Constatação
de  imprecisão  no  mostrador  do  bico  de  abastecimento  de  posto  de  combustível  e,
consequentemente, fornecimento ao consumidor em volume diverso do registrado no respectivo
equipamento. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Incidência da Súmula nº
498 do Supremo Tribunal Federal: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o
processo  e  o  julgamento  dos  crimes  contra  a  economia  popular.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

039. Processo: 1.32.000.000199/2016-82 Voto: 5649/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Informações de que um conselheiro
municipal ligado ao Conselho Indígena solicitou que um motorista o levasse até a cidade de Boa
Vista, o que não se enquadrava nas funções do referido prestador de serviço. Como o motorista
se recusou a realizar o transporte, o conselheiro elaborou um relatório para demiti-lo por justa
causa. Relatos, ainda, de que outros servidores da Kaiuá estão sofrendo ameaça por parte dos
conselheiros distritais para trabalharem de forma irregular. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
O fato de o empregador afirmar que demitirá um empregado por justa causa, por si só, não é
capaz de de configurar o crime de ameaça. Ademais, os fatos sob apuração não dizem respeito
aos direitos indígenas. A competência da Justiça Federal  justifica-se quando a questão versar
acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social
dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJ  03-02-2006).  Aplicação  da  Súmula  nº  140  do  STJ:  Compete  à  Justiça  Comum  Estadual
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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.

040. Processo: 1.33.000.000268/2016-11 Voto: 5833/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a
noticiante narra diversas ocorrências possivelmente criminosas envolvendo o inventário de sua
mãe. Relata que em 1982, ela e seu esposo assinaram procurações para advogados realizarem o
inventário, que não foi finalizado até hoje, sendo que os causídicos, em conluio com cartórios,
estão  utilizando  as  procurações  para  outros  fins.  Por  fim,  afirma  que  teria  havido  despacho
favorável em um processo em curso na Justiça Federal, porém até o momento não viu a cor do
dinheiro.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32).  Inexistência  de prejuízo a bens,  serviços ou
interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

041. Processo: 1.34.001.000695/2016-51 Voto: 5735/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular comunicando suposta prática de sacrifícios, inclusive de
crianças, em ritual de magia negra, por parte de uma família. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

042. Processo: 1.34.001.003528/2016-62 Voto: 5821/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  particular  comunicando  a  prática  de  diversos  crimes  por
responsáveis e frequentadores de determinado bar, como supostos crimes previstos na Lei n°
11.343/06, venda de bebidas alcoólicas a adolescentes (Lei n° 8.069/90, art. 243), dentre outros.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fatos ocorridos entre particulares. Inexistência de indícios
de transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

043. Processo: 1.36.000.000388/2015-25 Voto: 5822/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Crimes de falsidade de documento particular e de uso de documento
falso  (CP,  arts.  298 e 304).  Comunicação de possível  falsidade  em reconhecimento  de firma
aposto em instrumento de alteração de ato constitutivo de pessoa jurídica, apresentado perante
Junta  Comercial.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Os  tabelionatos  são
serventias judiciais e estão imbricadas na máquina estatal,  mesmo quando os servidores têm
remuneração pelos rendimentos do próprio cartório e não dos cofres públicos (REsp 489.511/SP,
Rel.  Min.  Eliana  Calmon,  DJU 04/10/2004).  Falsidade  praticada  em detrimento  de  órgãos do
Poder Judiciário Estadual. Ademais, a inserção de dados ou apresentação de documentos falsos
perante a Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio
(DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os
crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e
específicos.  Competência  da Justiça Estadual.  Precedente do STJ (CC 130516.  Rel.  Rogerio
Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de 05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

044. Processo: 1.36.000.000548/2015-36 Voto: 5743/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  ocorrência  de crime de falsificação de sinal  público de tabelião em
documento que foi apresentado perante Junta Comercial. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª  CCR).  Os tabelionatos são serventias judiciais  e  estão imbricadas na máquina estatal,
mesmo quando os servidores têm remuneração pelos rendimentos do próprio cartório e não dos
cofres públicos (REsp 489.511/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 04/10/2004). Falsidade praticada
em  detrimento  de  órgãos  do  Poder  Judiciário  Estadual.  Ademais,  a  inserção  de  dados  ou
apresentação  de  documentos  falsos  perante  a  Junta  Comercial  sob  a  supervisão  do
Departamento  Nacional  do  Registro  do  Comércio  (DNRC)  não  justifica,  por  si  só,  o
reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No
caso,  a  União não foi  ludibriada nem sofreu prejuízos  diretos e específicos.  Competência  da
Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 130516. Rel. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de
05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

045. Processo: 1.36.001.000335/2015-02 Voto: 5733/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  1)  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3°).
Representação  particular  comunicando  supostas  irregularidades  ocorridas  em  colônia  de
pescadores,  dentre  elas  o  recebimento  de  benefício  por  pessoas  que  não  são  pescadoras.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Solicitado que o noticiante  apresentasse
informações  complementares  que  viabilizassem  o  início  das  investigações,  quedou-se  inerte.
Ausência  de  elementos  de  convicção  que  subsidiem  uma  linha  investigatória  idônea.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) Suposta prática da
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contravenção penal de retenção indevida de documentos (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.

Homologação de Arquivamento

046. Processo: DPF/JFA-00228/2013-INQ Voto: 5857/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342), praticado em processo de
requerimento de concessão de aposentadoria. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
A testemunha ora investigada é pessoa idosa (84 anos de idade),  humilde,  com a audição e
memória já abaladas, sendo que se apresentava nervosa no ato de instrução do processo judicial.
Em diversos trechos a testemunha responde com interjeições de dúvida às perguntas formuladas
pelo Juiz, demonstrando sua dificuldade auditiva e de compreensão dos questionamentos. Não
verificação de intenção de ludibriar o juízo ou falsear com a verdade. 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.

047. Processo: SRPF-AP-00123/2015-INQ Voto: 6013/2016 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 previdenciário (CP, art. 171, §3°). Recebimento de
08 (oito) parcelas de benefício assistencial, após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Levantamento de parte dos valores realizados pelos filhos
do  titular,  a  pedido  da  mãe,  em  razão  de  sua  condição  de  analfabeta  em  situação  de
vulnerabilidade social. Investigada que, de acordo com as informações prestadas, foi casada com
o beneficiário  por  aproximadamente  30  (trinta)  anos.  Não verificação  de dolo  na  conduta  da
investigada.  Pessoa  de  idade  avançada  e  analfabeta,  não  tendo  entendimento  quanto  às
diferenças entre os benefícios de aposentadoria e assistencial, e desses para a pensão por morte,
ou ainda sobre a impossibilidade da obtenção de pensão por morte no caso seu específico (em
virtude  de  não  ser  o  seu  consorte  falecido  segurado  da  Previdência  Social,  mas  titular  de
benefício assistencial). Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: 1.10.000.000119/2016-56 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.
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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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

049. Processo: 1.11.000.000244/2016-29 Voto: 5878/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Comunicação  realizada  por  corretor  de  imóveis  de  que  não  teria  recebido
resposta de seu pedido de informações acerca das finanças do Conselho Regional dos Corretores
de Imóveis  CRECI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Eventual conduta
relativa a recusa indevida ao acesso a informações públicas pode caracterizar ato ilícito previsto
na Lei de Transparência (Lei n° 12.527/2011), com previsão de sanções administrativas. Ademais,
o Presidente da referida autarquia informou que já teriam sido disponibilizadas ao representante
todas as  cópias  de prestações de  contas  solicitadas,  além do  que  tais  informações também
estariam  acessíveis  no  sítio  eletrônico  da  entidade.  Não  verificação  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.

050. Processo: 1.11.000.001526/2015-62 Voto: 6011/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Possível
recebimento  indevido  do  benefício  do  Bolsa  Família  por  funcionária  municipal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Pessoa de baixo nível de escolaridade
(ensino  fundamental  incompleto),  baixo  poder  aquisitivo  e  que  teria  sido  informada  que  se
enquadraria no referido programa, após entregar todos os documentos necessários. Investigada
que, de acordo com as informações prestadas, não omitiu sua realidade fática à assistente social
e  manteve  atualizado  seu  cadastro.  Ao  ser  informada  de  que  não  mais  se  enquadrava  nos
requisitos necessários à obtenção do benefício, procedeu sua exclusão. Ausência de indícios da
prática de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

051. Processo: 1.14.000.000951/2016-11 Voto: 5819/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei n°
8.137/90, art. 1°). Retificação fraudulenta em Declaração de Imposto de Renda relativa ao ano-
calendário  2013,  exercício  de  2014,  com  o  objetivo  de  reduzir  tributos  devidos.  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
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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.

052. Processo: 1.14.000.001501/2016-38 Voto: 5801/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Cédula falsa de R$ 50,00
(cinquenta reais), cuja inautenticidade só foi descoberta quando repassada como pagamento em
posto  de  combustíveis.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Necessidade de
comunicação do fato e encaminhamento da cédula ao 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.

053. Processo: 1.15.002.000217/2016-97 Voto: 5804/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Gerente do Banco do Brasil que
não teria efetuado transferência do valor bloqueado de R$ 89,33, com as devidas atualizações,
em relação a executado em execução fiscal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Esclarecimentos prestados pelo investigado no sentido de que não teria como dar cumprimento a
ordem judicial, uma vez que a agência pela qual é responsável não dispõe das informações que
possam instruir  o  referido  processo,  sendo  que  o  evento  ocorreu  sob  a  condução  de  outra
agência.  Ademais,  a ausência de resposta ocorreu por  falha no setor de envio de ofícios da
instituição financeira.  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.

054. Processo: 1.16.000.000763/2016-19 Voto: 5732/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Relato de que empregado dos Correios, ao chegar
na unidade no dia 29/01/2015, constatou que a caixa de teclado do alarme havia sido arrancada,
além de notar  alguns  objetos  de correspondência  violados.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). Informações de que a unidade não possui serviço de vigilante noturno e circuito
interno de TV, não havendo imagens do 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
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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: 1.16.000.001748/2016-80 Voto: 5800/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Rompimento do lacre e desaparecimento da trava
de segurança de baú de carreta que presta serviço aos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Realização de laudo pericial. Vestígios encontrados que não foram aptos a
identificar os possíveis autores. 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.

056. Processo: 1.17.000.000922/2016-30 Voto: 5799/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Cédula falsa de R$ 50,00
(cinquenta reais) recebida em posto de combustível. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV).  Inexistência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Necessidade de comunicação do fato ao 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.

057. Processo: 1.23.000.001844/2012-60 Voto: 5803/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330), em razão de descumprimento de
ordem judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em setembro de
2012.  Ocorrência  da  prescrição  da  pretensão punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  VI).  Extinção  da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

058. Processo: 1.25.000.001119/2016-41 Voto: 5813/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

059. Processo: 1.25.003.009515/2015-13 Voto: 5731/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação sigilosa comunicando, de forma genérica,
diversos incidentes envolvendo indígenas,  dentre os quais suposto aliciamento de índios para
prática de contrabando, descaminho e tráfico de drogas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligências. Oficiado, o Núcleo de Inteligência da Polícia Federal informou que, em
pesquisas no SISCART e em consulta ao setor responsável pela Defesa Institucional,  não há
investigação ou levantamento de dados relacionados com o tema. Fatos relatados de forma vaga
e  genérica,  tratando-se,  como  ressaltado  pelo  próprio  declarante,  de  suspeitas  pessoais,
desamparadas de dados concretos que viabilizem qualquer pretensão investigatória. Ausência de
elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Informações  de  que  os
incidentes de natureza cível já são objeto de procedimentos diversos que tramitam perante os
gabinetes responsáveis  pela  Tutela  Coletiva.  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: 1.27.002.000104/2016-71 Voto: 5815/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155, §4°, I), perpetrado em detrimento de agência dos
Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Polícia Federal, em investigações
preliminares, não amealhou indícios de autoria, a despeito da realização de perícia papiloscópica
e de outras diligências realizadas no local  do crime. Inexistência de elementos suficientes da
autoria  delitiva.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

061. Processo: 1.28.000.000868/2016-49 Voto: 5780/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°). Representação
anônima comunicando que duas pessoas seriam proprietárias de casas luxuosas, automóveis e
motocicletas, que não foram informadas na Declaração de Bens e Direitos na DIRPF. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Verificados, pela Polícia Federal, alguns dos
endereços citados,  evidenciou-se que a informação mencionada na representação não condiz
com a realidade.  Fatos relatados de forma resumida,  vaga e genérica,  desacompanhados de
qualquer elemento de informação capaz de possibilitar uma investigação idônea. Ausência de
elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

062. Processo: 1.29.000.001452/2016-19 Voto: 5809/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Recebimento de 02 (duas)
cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais) em posto de combustível. Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva.  Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP,  art.  18).  Necessidade  de  comunicação  do  fato  e  encaminhamento  da  cédula  ao
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.

063. Processo: 1.29.000.002078/2016-61 Voto: 5981/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Suposta prática de crime contra honra, entre particulares, por meio
da internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O fato de o crime ter ocorrido pela
rede mundial de computadores, não atrai, por si só, a competência da justiça federal. Inexistência
de  indícios  de  transnacionalidade.  Aplicação  do  Enunciado  nº  50  da  2ª  CCR.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. 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.

064. Processo: 1.29.002.000064/2016-92 Voto: 5736/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em
relação a dois dos casos noticiados (CP, art. 109, III). Aplicação da Orientação n° 04 da 2ª CCR a
outros doze casos, em razão da ausência de prova de dolo no saque de até três competências.
Por fim, quanto a um dos casos, não há indícios de autoria delitiva. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. 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.

065. Processo: 1.29.002.000070/2016-40 Voto: 5737/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em
relação a três dos casos noticiados (CP, art. 109, III). Aplicação da Orientação n° 04 da 2ª CCR a
outros oito casos, em razão da ausência de prova de dolo no saque de até três competências. Por
fim, quanto a dois dos casos, foi requisitada a instauração de Inquérito Policial para apuração dos
fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 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.

066. Processo: 1.29.002.000229/2015-45 Voto: 5817/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação particular comunicando a suposta prática de
crimes de estelionato majorado e contra a ordem tributária, consistentes em fraudes relacionadas
ao  seguro-desemprego,  contratação  de  funcionários  fantasmas  e  emissão  de  meias-notas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Solicitada a realização de
fiscalização, a Gerência do Trabalho e Emprego encaminhou relatório em que consta que todos
os  empregados  estavam  devidamente  registrados.  Em  auditoria  realizada  na  documentação
solicitada,  nada foi  constatado de irregular  a respeito de fraude contra o seguro-desemprego.
Também não há informações de que parentes dos sócios tenham trabalhado e saído com saque
do referido benefício. Oficiada, a Receita Federal informou que não encontrou indícios relevantes
que  justifiquem  a  instauração  de  procedimento  de  fiscalização  na  referida  empresa.  Não
confirmação da prática dos supostos crimes noticiados. Homologação do arquivamento.

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

067. Processo: 1.29.014.000141/2016-75 Voto: 5859/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  prática de crime contra a ordem tributária (Lei  n° 8.137/90,  art.  1°).
Manifestação anônima relatando que determinada pessoa jurídica estaria sonegando impostos
devidos pela realização de funerais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a
Secretaria da Fazenda Estadual informou que os tributos mencionados estão fora da competência
da  Receita  Estadual.  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.
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068. Processo: 1.29.014.000154/2016-44 Voto: 5858/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  prática de crime contra a ordem tributária (Lei  n° 8.137/90,  art.  1°).
Manifestação anônima relatando que determinada pessoa jurídica estaria sonegando impostos
devidos  pela  venda e  locação  de  imóveis.  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.

069. Processo: 1.30.001.003015/2016-09 Voto: 6008/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de ofício da Polícia Federal,  que encaminha manifestação
particular  em que o noticiante  faz uma série  de afirmações desconexas,  não  sendo possível
identificar especificamente qual seria a conduta ilegal cometida. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ofício de encaminhamento da Polícia Federal com sugestão de arquivamento,
em razão de os fatos narrados não possuírem qualquer razoabilidade e inteligibilidade. Fatos
relatados de forma vaga e genérica,  desacompanhados de qualquer elemento de informação
capaz  de  possibilitar  uma  investigação  idônea.  Ausência  de  elementos  justificadores  do
prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

070. Processo: 1.30.001.003888/2012-80 Voto: 5766/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crimes  de
homicídio, ocultação de cadáver e sequestro praticados por agentes estatais durante o regime
militar contra HONESTINO MONTEIRO GUIMARÃES (Comissão Nacional da Verdade, Relatório,
Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos,  p.  1320/1324).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Prisão  da  vítima ocorrida  em 10/10/1973.  Diversas  diligências  realizadas.
Desconhecido o local de custódia da vítima. Inexistência de testemunhas de sua prisão, nenhum
preso o viu em estabelecimentos policiais ou militares após a data de sua prisão. Ausência de
qualquer informação quanto ao paradeiro de seu corpo. Não há elementos suficientes de autoria
delitiva,  seja pelo  decurso do tempo,  seja  pela  dificuldade fática de identificação dos autores
intelectuais  e  dos  executores.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

071. Processo: 1.30.005.000034/2016-35 Voto: 5755/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. 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.

072. Processo: 1.30.005.000135/2016-14 Voto: 5725/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330), cometido no curso de Ação de
Execução  por  Título  Extrajudicial.  Comunicação  de  que  o  Oficial  de  Justiça,  ao  chegar  na
residência da executada para penhorar um automóvel,  foi recebido por sua neta e tutora, que
informou que sua avó, com 89 anos de idade, sofre do mal de Alzheimer, não tendo mais memória
e não estando lúcida (o Oficial de Justiça atestou que, de fato, a executada estava sentada imóvel
e alheia a tudo o que estava acontecendo). Intimada para que apresentasse a certidão da referida
interdição, a neta da executada não se manifestou. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Com o  mandado  intimatório  para  apresentar  a  documentação  de  interdição,  o  juízo
pretendia  assegurar  a  verossimilhança  da  circunstância  obstativa  à  penhora  do  veículo  e,
possivelmente,  que  houvesse  eventual  composição  da  relação  jurídica  com a designação da
curadora  como  representante  da  executada.  Entretanto,  ainda  que  fosse  formalizada  tal
representação, não haveria razões legais que obrigassem a curadora a conhecer e informar o
paradeiro do automóvel. 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.

073. Processo: 1.33.000.003383/2015-66 Voto: 6089/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Voto-vencedor. Notícia de Fato. Possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A)  e  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Planilha  padrão  dos
cálculos  em  que  consta  como  valor  atualizado  devido  ao  INSS  R$  3.970,66.  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
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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.

074. Processo: 1.33.003.000193/2016-48 Voto: 5794/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato autuada 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 encaminhou documentação requerida fora do prazo estipulado na notificação.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Infração  de  natureza  administrativa
prevista  no  art.  3º,  inc.  VI,  da  Lei  nº  9.847/99.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

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

075. Processo: 1.34.006.000345/2014-83 Voto: 5793/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de omissão de registro em CTPS (CP, art. 297, § 4°)
e  de sonegação de contribuição previdenciária  (CP,  337-A).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Instauração de Inquérito Policial para apuração do crime previsto no art.
297, § 4°, do CP. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Informações da Vara do Trabalho de
que ocorreu o recolhimento previdenciário, sendo que, com relação à contribuição fiscal, o mesmo
não ocorreu em razão de o autor se encontrar na faixa de isenção. Extinção da punibilidade, em
razão da quitação das contribuições previdenciárias devidas. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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: 1.34.007.000304/2015-68 Voto: 5962/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Sentença  proferida  em  ação  trabalhista  reconhecendo  que  a  reclamada  suprimiu  e  reduziu
contribuições previdenciárias em razão de não ter anotado vínculo empregatício do reclamante na
CTPS.  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.
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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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

077. Processo: 1.34.021.000014/2016-17 Voto: 5816/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A). Representação particular comunicando que prefeitura municipal
não repassara ao INSS as contribuições descontadas de funcionários terceirizados desde 2001.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Oficiada, a Receita Federal
esclareceu que não há, no dossiê do contribuinte, informação que dê respaldo ao contido na
representação, sendo que a prefeitura vem declarando as empresas que lhe prestam serviços,
conforme  dispõe  a  legislação,  e,  portanto,  cumprindo  com sua  obrigação.  Conduta  delituosa
noticiada não confirmada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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: 1.35.000.000628/2016-18 Voto: 5729/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
pessoa jurídica que deixou de enviar, no prazo legal, os dados relativos às suas movimentações
nos meses de novembro e dezembro de 2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99. Atipicidade
da conduta. Homologação do arquivamento.

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

079. Processo: 1.36.002.000062/2016-69 Voto: 6037/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-TO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão,  comunicando  abuso  sexual  contra  infante,  sendo  que  os  órgão  de  persecução  da
localidade não adotando as providências cabíveis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Constatação  da  existência  de  processo  judicial  em  trâmite  na  Vara  Criminal  de
Arraias/TO, cuja denúncia é relativa aos fatos relatados. Verificação que os órgãos encarregados
da persecução penal estão tomando as medidas necessárias para a apuração do crime. Ausência
de  transnacionalidade  da  conduta  ou  hipótese  de  deslocamento  de  competência  no  caso.
Homologação do arquivamento.

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

NÃO PADRÃO

080. Processo: JF-CG-0001433-73.2015.4.05.8201-
INQ

Voto: 5626/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM 
CAMPINA GRANDE/PB

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE FALSIDADE DOCUMENTAL E DE USO DE
DOCUMENTO FALSO. CP, ARTS. 297 E 304. MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. NECESSIDADE
DE APURAÇÃO, EM TESE, DE DOIS DELITOS CONSUMADOS EM LOCALIDADES DIVERSAS.
LIAME FÁTICO EVIDENCIADO. CONEXÃO. JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA, CRIMES
DA MESMA GRAVIDADE. MESMO NÚMERO DE INFRAÇÕES. COMPETÊNCIA FIRMADA POR
PREVENÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de
falsidade  documental  e  de  uso  de  documento  falso  (CP,  arts.  297  e  304),  decorrentes  da
adulteração do cronotacógrafo de um caminhão tanque. 2. O Procurador da República oficiante
formulou judicialmente pedido de declínio de competência, aduzindo que o condutor do veículo
provavelmente não tinha conhecimento de que portava documento contendo informações falsas e,
desse modo, o crime de falsidade documental e o de uso de documento falso consumaram-se no
município de Gravatá/PE, no local da possível contrafação do cronotacógrafo e sede da empresa
de transportes proprietária do caminhão e do primeiro uso do documento falso, com a entrega da
autorização ao motorista. De acordo com a manifestação ministerial, haveria de incidira regra do
art. 78, II,  b, do CPP, firmando-se a competência pelo lugar onde ocorreu o maior número de
infrações,  no  caso,  a  cidade  de  Gravatá/PE.  3.  O  Juízo  da  4ª  Vara  Federal  de  Campina
Grande/PB, ao discordar do entendimento do Parquet, fixou a sua competência por ter sido quem
primeiro  tomou conhecimento dos fatos.  Consignou o magistrado que infração foi  iniciada no
município de Gravatá/PE com a alteração do certificado de verificação, mas que se prolongou até
a  apresentação  desse  documento  perante  os  agentes  da  PRF,  em Pocinhos/PB,  devendo  a
competência, bem por isso, ser firmada pela prevenção, a teor da regra prevista no art. 71 do
CPP.  4.  Conforme o  que  se  apurou  até  o  presente  momento,  foi  falsificado  o  certificado  de
verificação em favor de uma empresa de transporte com sede no município de Gravatá/CE para
permitir o trânsito de caminhão tanque de sua propriedade em rodovias federais. Já na localidade
de Farinha, em Pocinhos/PB, a documentação inidônea foi apresentada a agentes da PRF pelo
motorista  que conduzia  o  veículo  especificado  no  documento  e  teria  agido  desconhecendo a
possível falsidade. 5. Tal o contexto, verifica-se a necessidade de apuração, em tese, de dois
crimes, um de falsidade ideológica, e outro, de uso de documento falso, que decorrem de um
mesmo liame fático, sendo, assim, conexos, ocorridos nas cidades de Gravatá/PE e Pocinhos/PB.
Muito embora consumados em localidades diversas, a competência para processo e julgamento
do presente feito deve ser definida pela prevenção, a teor dos arts. 78, II, c, e 83, ambos do CPP
(STJ, Terceira Seção, CC nº 124.524/MT, DJ 15/3/2013; CC nº 123.394/MT, DJ 19/9/2012). 6. Na
hipótese, os juízos são igualmente competentes, diante de crimes de gravidade semelhante e do
mesmo número de infrações, levando-se em conta que o uso do documento falso não se deu com
a entrega da autorização ao condutor do veículo pelo representante da empresa, mas com a sua
apresentação a agentes da PRF no posto do município de Pocinhos/PB. 7. Contudo, foi o Juízo
Federal da Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, em cuja jurisdição consumou-se o delito
de  uso  de  documento  falso,  o  primeiro  a  tomar  conhecimento  dos  fatos  a  serem apurados,
competindo-lhe, por prevenção, o processo e julgamento do feito. 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 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.

081. Processo: JF-SE-0000007-56.2016.4.05.8503-
INQ

Voto: 5625/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  REGISTRO  FRAUDULENTO  DE  ATO  CONSTITUTIVO  DE
MICROEMPRESAS.  SUPOSTO  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  CP,  ART.  299.  MPF:
PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO EM RELAÇÃO
A UMA DAS EMPRESAS INVESTIGADAS. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INDÍCIOS
DE  QUE  A JUNTA COMERCIAL DO  ESTADO  DE  SERGIPE  (JUCESE)  ARQUIVOU O  ATO
CONSTITUTIVO FRAUDULENTO. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO LOCAL ONDE PRATICADA
INFRAÇÃO.  CPP,  ART.  70.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de
falsidade ideológica, previsto no art. 299 do CP, consistente no uso indevido de dados pessoais de
uma empresária para inscrição fraudulenta, na Receita Federal do Brasil, de duas microempresas,
sediadas,  respectivamente, em São Paulo e Sergipe.  2. A Procuradora da República oficiante
manifestou-se pelo  declínio  de competência  em favor  da Justiça Federal  de São Paulo  e  de
Alagoas.  Ressalta,  quanto  ao  primeiro  caso,  que  os  documentos  encaminhados  pela  Junta
Comercial  de  São  Paulo  indicam  que  eventual  ilícito  ocorreu  naquela  unidade  federativa  e,
relativamente ao segundo, existem dúvidas objetivas sobre o local da constituição supostamente
fraudulenta  da  empresa  individual,  porquanto,  de  um lado,  a  Junta  Comercial  do  Estado  de
Sergipe  afirma  que  o  registro  do  ato  constitutivo  de  microempresário  é  realizado  em  portal
eletrônico mantido pela Receita Federal e, de outro, este órgão fiscal esclarece que a referida
Junta tinha atribuição para o registro em apreço. 3. O Juízo Federal da 8ª Vara Federal de Sergipe
(Subseção  Judiciária  de  Lagarto)  acolheu  o  declínio  de  competência  no  tocante  à  primeira
empresa  individual,  indeferindo  a  remessa  dos  autos  para  a  Justiça  Federal  de  Alagoas  por
vislumbrar indícios de ato fraudulento praticado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe,
sendo irrelevante posterior mudança de endereço para outra unidade da federação. 4. De fato,
relativamente à segunda empresa individual (R.F.C-ME) verifica-se que não procede a informação
da  Junta  Comercial  do  Estado  de  Sergipe  de  que  o  registro  do  seu  ato  constitutivo  cabia
diretamente  à  Receita  Federal  do Brasil.  5.  Conforme esclarecimento da Junta Comercial  do
Estado de Alagoas (fl. 43), o cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) ocorria nas Juntas
Comerciais  até 18/11/2012,  nos termos da Instrução Normativa do Departamento de Registro
Empresaria  e Integração  DREI  nº  18,  de 5/12/2013.  Tal  informação alinha-se com outra,  da
Receita Federal (fl. 115), no sentido de que a segunda empresa individual, registrada inicialmente
em 29/10/2012, deveria ter o seu ato constitutivo cadastrado em Junta Comercial e não em portal
eletrônico da Receita Federal.  6.  Esse entendimento é reforçado pela circunstância de que a
JUCESE  arquivou  o  ato  constitutivo  fraudulento  da  empresa  individual,  visto  que  o  primeiro
endereço de sua sede (ainda que supostamente fictício), era no município de Lagarto, localidade
pertencente à área de atribuição da referida autarquia. 7. Desse modo, as provas colhidas no
presente inquérito, como bem asseverado pelo Juízo de origem, indicam que o crime de falsidade
ideológica ocorreu no Estado de Sergipe, não sendo relevante a posterior alteração de domicílio
para outra unidade da federação, sob pena de ofensa à regra prevista no art.  70 do CPP. 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 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.

082. Processo: JF-ARA-0002155-65.2016.4.03.6120-
INQ

Voto: 5624/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 20ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARARAQUARA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171,
§ 3º. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA OU  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para  apurar  a  possível  prática  do  crime  descrito  no  art.  171,  §  3º,  do  CP,  consistente  no
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recebimento indevido de pensão por morte e aposentadoria por idade, após o falecimento de sua
respectiva titular, ocorrido em 07/08/2004. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base na falta de efetivo interesse de agir, em decorrência da prescrição
em perspectiva  do  delito.  3.  O  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de  Araraquara/SP,  reportando-se  a
julgados do STF e à orientação consolidada na Súmula nº 438 do STJ, discordou da manifestação
ministerial, remetendo os autos a este Colegiado, nos termos do art. 28 do CPP. 4. Enunciado nº
28 desta 2ª CCR: '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'. 5. Incidência da Súmula nº 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'. 6. Considerando
que a pena máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e que o último saque indevido ocorreu em 04/02/2005, a
extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  somente  ocorrerá  em
fevereiro/2017, conforme a regra prevista no art. 109, III, do referido diploma legal. 7. 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.

083. Processo: JF/CE-0006367-23.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 5619/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  APREENSÃO  DE  SUBSTÂNCIA ANABOLIZANTE  ENVIADA PELOS
CORREIOS.  CP,  ART.  273,  §  1º-B.  MPF:  ARQUIVAMENTO DO FEITO.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
QUE  NÃO  FORAM  CAPAZES  DE  IDENTIFICAR  O  RESPONSÁVEL  PELA REMESSA DO
PRODUTO. EXAURIMENTO DA APURAÇÃO. ARQUIVAMENTO. INSISTÊNCIA. 1. Trata-se de
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, do
Código Penal, em virtude da apreensão, no dia 08/05/2013, na agência dos Correios localizada na
Avenida  Oliveira  Paiva,  no  município  de  Fortaleza/CE,  uma caixa  de  papelão  contendo uma
ampola de Estanozolol, substância anabolizante relacionada na Lista C5 da Portaria SVS/MS nº
344/98.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  apuratório,
ressaltando que as diligências realizadas não lograram identificar quem teria vendido o produto. 3.
O Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará discordou da manifestação ministerial por entender que,
apesar do endereço do remetente apresentar-se localizado em um condomínio de 16 prédios,
cada prédio com 74 apartamentos, totalizando 1.184 unidades, não restou clara a possibilidade de
ser disponibilizado pelo condomínio o registro de seus condôminos. 4. Com efeito, não se mostra
razoável, muito menos eficiente, disponibilizar uma equipe de agentes da Polícia Federal para
diligenciar em um condomínio com 1.184 apartamentos como sugerido pelo Juízo de primeiro
grau.  Na  realidade,  sabe-se  que  essas  pessoas  que  enviam  pelos  Correios  substâncias
anabolizantes, entre outros produtos proibidos, não registram nas encomendas seus verdadeiros
nomes e endereços. 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.

084. Processo: JF/CE-2006.81.00.020108-8-INQ Voto: 5036/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO (CP,
ART.  228)  E  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  PESSOA PARA FIM  DE  EXPLORAÇÃO
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SEXUAL (CP, ART.231). MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO
(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 suposta prática dos crimes de
favorecimento  da  prostituição  (CP,  art.  228)  e  de tráfico  internacional  de pessoa para fim de
exploração  sexual  (CP,  art.  231).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento considerando que já se passaram cerca de 11 (onze) anos do acontecimento dos
fatos, mostrando-se virtualmente impossível a apuração dos crimes imputados aos investigados.
3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, considerando necessário o aprofundamento das
investigações  e  citando  as  diligências  que  poderiam  ser  efetuadas  de  modo  a  permitir  a
localização  dos  supostos  envolvidos.  4.  Existência  de  diligências  tendentes  à  elucidação  dos
fatos, haja vista que os elementos constantes dos autos dão conta da possível configuração de
associação criminosa para o fim específico de promover e facilitar a saída de mulheres do Brasil
para que elas se prostituíssem no exterior. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

085. Processo: JF-FRA-0003655-27.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 5727/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  falso  testemunho.
Divergência entre as declarações prestadas por uma testemunha e as informações dadas em
depoimento pessoal pelo reclamante, relacionadas com o intervalo da jornada de trabalho. CP, art.
342. Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art.  62,  inc.  IV  da  LC  nº  75/93.  Encerradas  as  diligências,  não  foi  possível  concluir  que  o
investigado soubesse que o seu relato não correspondia à realidade ou que tinha o propósito de
ludibriar o juízo, pois já havia ligado diversas vezes para o reclamante no horário mencionado
(11h30 às 12h30) e a informação recebida era de que se encontrava no intervalo do almoço.
Ausência  de  indícios  de  má-fé  ou  de vontade  livre  e  consciente  de prestar  declaração  falsa
perante o juízo. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para 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.

086. Processo: JF-MOG-0001253-
73.2016.4.03.6133-INQ

Voto: 5620/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  INC.  IV).  INADEQUAÇÃO  DA  PROVIDÊNCIA.  APREENSÃO  QUE  SUPERA  153
(CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS DE CIGARRO, QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A
DESTINAÇÃO  PARA  CONSUMO  PRÓPRIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório instaurado
para apurar possível crime de contrabando, previsto no art. 334, § 1º, alínea c, do Código Penal,
em  decorrência  da  apreensão  de  340  (trezentos  e  quarenta)  maços  de  cigarro  de  origem
estrangeira,  que  estavam  em  poder  do  ora  investigado,  desprovidos  da  documentação
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comprobatória  de  sua  regular  introdução  no  país.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o  arquivamento  do  feito  com suporte  no  princípio  da  insignificância,  ressaltando  a
inexpressividade do volume apreendido e a ínfima lesão ao erário. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal
de Mogi das Cruzes/SP, por sua vez, discordou da manifestação de arquivamento por considerar
que a introdução clandestina de cigarro caracteriza crime de contrabando, o que obsta a aplicação
do  princípio  da  insignificância,  pois  o  bem  jurídico  protegido  é  distinto  da  figura  típica  do
descaminho. 4. É de ciência correntia que a natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na
adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do
rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional,  por  desrespeito  às  normas
constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, tal comércio. 5. Esta Câmara Criminal
vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,
excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de
cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado
como destituído de significação penal, exigia-se que o agente não registrasse nenhuma reiteração
da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº
120550/PR,  DJe  17/12/2013).  6.  Contudo,  na  108ª  Sessão  de  Coordenação,  realizada  em
7/3/2016, este Colegiado deliberou, à unanimidade, por expedir orientação no sentido de que se
admite  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de  contrabando  de  cigarros,
excepcionalmente,  quando a quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar
153  (cento  e  cinquenta e  três)  maços,  desde que ausente a  reiteração  da conduta.  7.  Esse
parâmetro  objetivo  teve  como  referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um  indivíduo
normalmente consome ao dia, observado o prazo de validade do produto, obtido por meio de
consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva
INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que o prazo de
validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses. Tem-se, portanto, 17 (cigarros) x
180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 8. Na presente hipótese, observada a norma
incriminadora, revela-se inviável o arquivamento do apuratório, pois a quantidade apreendida (340
maços de cigarro)  supera mencionado patamar,  evidenciando quantidade incompatível  com o
mero consumo pessoal. 9. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 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.

087. Processo: JF/PR/CAS-5005847-
55.2015.4.04.7005-IP - Eletrônico 

Voto: 5622/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE 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 suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 273, § 1º-B, e 334 do Código Penal, em
virtude da apreensão de medicamentos e produtos de origem estrangeira, desacompanhados da
comprovação  de  ingresso  regular  no  território  nacional,  com o  montante  de  tributos  federais
sonegados estimado em R$ 9.561,55 (nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e
cinco centavos). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por
ausência de materialidade quanto ao delito previsto no art. 273, § 1º-B do CP e por aplicação do
princípio  da insignificância  em relação ao  crime descrito  no art.  334 do CP.  Discordância  da
magistrada  quanto  ao  delito  de  descaminho.  3.  Notícia  de  reiteração  da  prática  delitiva.
Circunstância  que  se  revela  penalmente  relevante.  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.
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088. 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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

089. Processo: JF/PR/PAT-5002377-
92.2015.4.04.7012-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5621/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  INC.  IV).  INADEQUAÇÃO  DA  PROVIDÊNCIA.  APREENSÃO  QUE  SUPERA  153
(CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS DE CIGARRO, QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A
DESTINAÇÃO  PARA  CONSUMO  PRÓPRIO.  NOTÍCIA  DE  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA
DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1.
Trata-se de Procedimento Investigatório  instaurado para apurar  a  possível  prática dos crimes
prática  dos  crimes  de  descaminho  e  contrabando  (CP,  arts.  334  e  334-A),  em  virtude  da
importação,  de  modo  irregular,  de  mercadorias  e  cigarros  de  origem  estrangeira,  iludindo  o
pagamento de tributos equivalentes a R$ 899,31 (oitocentos e noventa e nove reais e trinta e um
centavos). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte
no princípio da insignificância, ressaltando a inexpressividade do volume apreendido e a ínfima
lesão ao erário. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Pato Branco/PR discordou da manifestação de
arquivamento no que tange ao crime de contrabando de cigarros. 4. É de ciência correntia que a
natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do
efeito  nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no
território nacional, por desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com
rigor,  tal  comércio.  5.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40
(quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de  cigarros  para  o  próprio  consumo  e  não  de
contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,
exigia-se  que  o  agente  não  registrasse  nenhuma reiteração  da  mesma  conduta  delitiva,  em
consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 17/12/2013).
6. Contudo, na 108ª Sessão de Coordenação, realizada em 7/3/2016, este Colegiado deliberou, à
unanimidade, por expedir orientação no sentido de que se admite a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de contrabando de cigarros, excepcionalmente, quando a quantidade de
mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar 153 (cento e cinquenta e três) maços, desde
que ausente a reiteração da conduta. 7. Esse parâmetro objetivo teve como referência o volume
médio de cigarros que um indivíduo normalmente consome ao dia, observado o prazo de validade
do produto, obtido por meio de consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer
José Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros
por dia e que o prazo de validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses. Tem-se,
portanto, 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 8. Na presente hipótese,
observada  a  norma  incriminadora,  revela-se  inviável  o  arquivamento  do  apuratório,  pois  a
quantidade  apreendida  (460  maços  de  cigarro)  supera  mencionado  patamar,  evidenciando
quantidade incompatível com o mero consumo pessoal.  9. Designação de outro membro para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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090. Processo: JF/SP-0003383-23.2015.4.03.6181-
INQ

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

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

091. Processo: JF/SP-0014444-75.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 5031/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  APRESENTAÇÃO  DE  ATESTADO
ODONTOLÓGICO  IDEOLOGICAMENTE  FALSO  PARA  FINS  DE  COMPROVAÇÃO  DE
INGRESSO  DE  ESTRANGEIRO  NO  PAÍS  (LEI  Nº  6.815/90,  ART.  125,  XIII).  MPF:
ARQUIVAMENTO.  ATIPICIDADE.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (ART. 28, DO CPP). FALSIDADE DO ATESTADO CONFESSADA. CONDUTA
TÍPICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime do art. 125, XIII,
da Lei nº 6.815/90, consistente na apresentação, por estrangeiro chinês, de atestado odontológico
ideologicamente falso, a fim de comprovar sua entrada em território nacional em data anterior a 1º
de fevereiro de 2009, já que há anistia para permanência definitiva do estrangeiro que entrasse no
país até a referida data, conforme preconiza o art. 1º da Lei nº 11.961/2009. 2. A Procuradora da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  entender  que,  não  obstante  a  suspeita  de
falsidade de documento elaborado com o intuito de identificar a data de ingresso do estrangeiro
no País, urge considerar a ausência de potencialidade lesiva da conduta nesses casos, pois fora
dispensada a obrigatoriedade da apresentação de documentos de tal natureza, quando entrou em
vigor o Decreto nº 6.975/09. Assim, o pedido de anistia deveria ser analisado independentemente
de comprovação de ingresso no Brasil antes de fevereiro de 2009. O fato de o estrangeiro ser de
origem chinesa e a conduta vir a ser considerada crime implicaria em discriminação em razão da
nacionalidade, já que caso a mesma conduta fosse praticada por estrangeiros provenientes de
Estados membros do MERCOSUL ou associados, o fato seria atípico em vista da ausência de
potencialidade  lesiva.  3.  O  Juízo  da  9ª  Vara  Federal  Criminal  de  São  Paulo  discordou  do
arquivamento promovido, uma vez que o Decreto nº 6.975/09 regularizou apenas a situação dos
estrangeiros oriundos dos países pertencentes ao Mercosul, Chile e Bolívia, não englobando a
situação  dos  autos.  4.  O  fato  trazido  diz  respeito  à  confecção  de  atestado  odontológico
ideologicamente  falso,  o  que  foi  confessado  pelo  dentista  subscritor.  Este  afirmou,  em  seu
depoimento, que era procurado por despachantes para emitir atestados em favor de pessoas por
eles indicadas, a fim de instruir processo de permanência no Brasil em decorrência do período de
anistia, sendo a data a ser colocada no atestado indicada pelos despachantes. 5. O estrangeiro
chinês informou que havia entrado no Brasil em junho 1990 e que nunca havia se consultado com
um dentista  no  Brasil,  sendo o  atestado  obtido  de  um homem brasileiro,  cujo  nome não  se
recorda, tendo pago pelo serviço R$ 320,00. 6. As condutas respectivamente praticadas pelos
investigados são típicas, ajustando-se, em tese, aos tipos dos arts. 299 e 304, ambos do CP . 7. O
Decreto nº 6.975/09 regulariza somente a situação dos estrangeiros oriundos de países membros
do  MERCOSUL,  Chile  e  Bolívia.  O  fato  de  a  norma  não  abranger  estrangeiros  de  outras
nacionalidades não pode ser interpretada como discriminatória, uma vez que há razões de política
externa e de ordem discricionária do país a ampará-las, principalmente, em relação à época e à
origem dos países estrangeiros. 8. Desse modo, presentes indícios de autoria e materialidade,
deve-se dar prosseguimento à persecução penal. 9. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

092. Processo: JF/SP-0015170-49.2015.4.03.6181- Voto: 4936/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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INQ SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

093. Processo: TRE-BA-PA-0000393-
68.2012.6.05.0029

Voto: 5704/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DA BAHIA

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

Ementa: TERMO  CIRCUNSTANCIADO  ELEITORAL.  PRÁTICA  DE  DELITO  CONHECIDO  COMO
PROPAGANDA DE BOCA DE URNA. LEI Nº 9.504/97, ART. 39, § 5º, II. MPE: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  JUÍZO  ELEITORAL  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
PRESCRIÇÃO  EM  PERSPECTIVA,  ANTECIPADA  OU  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPE  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO.  1.  Trata-se  de  Termo
Circunstanciado Eleitoral instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 39, §
5º, II, da Lei nº 9.504/97, delito conhecido como propaganda de boca de urna, durante as eleições
municipais realizadas em 7 de outubro de 2012. 2. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o
arquivamento dos autos, enfatizando a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto a
ser eventualmente aplicada. 3. O Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Ibicaraí/BA indeferiu o pedido
ministerial  por  entender  inadmissível  a  extinção  da punibilidade pela  prescrição  da pretensão
punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,  independentemente  da  existência  ou  sorte  do
processo penal. 4. Enunciado nº 28 desta 2ª CCR: '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'.  5.
Incidência da Súmula nº 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'.  6. Designação de outro membro do Ministério Público Eleitoral 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

094. Processo: 1.22.020.000036/2016-16 Voto: 6084/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

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) 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 Reclamação Trabalhista
ajuizada  em face  de  representantes  legais  de  sociedade empresária  privada,  em que  restou
verificada  supressão  parcial  de  intervalo  intrajornada  laboral.  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. 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.
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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
persecução penal. 

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

095. Processo: 1.00.000.003749/2016-29 Voto: 5618/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA.  CP,  ART.  168-A.  MPF:  DENÚNCIA  OFERTADA  CONTRA  DOIS
INVESTIGADOS. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS
À 2ª CCR. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ENVOLVIMENTO DE UM TERCEIRO
AGENTE. ADMINISTRAÇÃO INFORMAL DA EMPRESA. NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA
DENÚNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Trata-se de Ação Penal instaurada para
apurar a suposta prática do crime capitulado no art. 168-A do Código Penal, atribuída a sócios de
empresa  estabelecida  em Juiz  de  Fora/MG,  que  teriam deixado  de  recolher,  no  prazo  legal,
contribuições  previdenciária  relativas  ao  período  de  12/2005  a  11/2006,  descontadas  dos
segurados  empregados  e  do  contribuinte  individual  sócio-administrador  da  empresa.  2.  O
Procurador da República oficiante, ao apresentar a denúncia, requereu a extinção da punibilidade
quanto  à  segunda  denunciada,  tendo  em  vista  a  certidão  de  óbito  acostada  ao  feito.
Relativamente  a  um  terceiro  investigado,  pugnou  pelo  arquivamento  do  apuratório,  pois,  ao
ingressar no quadro societário em março de 2006 com apenas 5% das cotas, o referido sócio não
detinha poderes para administrá-la. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG acolheu a
denúncia e declarou extinta a punibilidade da segunda acusada, indeferindo, contudo, o pedido de
arquivamento  em relação  à  conduta  do  terceiro  investigado.  4.  Em  razão  dos  princípios  da
obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o exaurimento
de  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.  5.  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. 6. Em que pese o fato de o terceiro investigado
haver ingressado no quadro societário em março de 2006, detendo apenas 5% do capital social,
sem  poderes  de  administração,  as  declarações  prestadas  perante  a  autoridade  policial  pelo
primeiro  denunciado  e  pelo  próprio  ainda  investigado,  indicam,  à  primeira  vista,  uma
administração de fato por ele realizada. 7. Ao que se tem, o terceiro investigado administrava a
empresa  de maneira  informal,  tanto  que  interpôs  recurso  contra  um auto  de  infração,  o  que
demonstra conhecimento específico quanto à situação da empresa, estranhos a uma pessoa não
participante do quadro societário. 8. Nessas circunstâncias, não se justifica o arquivamento do
inquérito em relação ao terceiro investigado. Ainda que se possa pontuar elementos que permitam
excluir  o dolo  de sua conduta,  tal  questão deve ser  melhor  apreciada no curso da instrução
criminal. 9. Designação de outro membro para aditar a denúncia que deu origem à Ação Penal nº
10718-12.2015.4.01.3801, instaurada perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG,
facultando-se ao Procurador da República oficiante a oportunidade de prosseguir na persecução
penal, se assim entender pertinente.

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.

096. Processo: 1.23.000.002021/2015-02 Voto: 5623/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL CRIME  DE  FALSIFICAÇÃO  DE
DOCUMENTO PÚBLICO. CP, ART. 297. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62,
INC. IV). PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28
DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO.  1.  Trata-se  de  Procedimento  Investigatório  Criminal
instaurado  para  apurar  a  possível  prática  do  crime  descrito  no  art.  297  do  Código  Penal,
relacionado com a falsificação de ATPF para transporte de madeira irregular. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, enfatizando que o fato ocorreu há 10
(dez)  anos  e,  mesmo identificada  a  autoria  e  comprovada a  materialidade  do  delito,  haveria
prejuízo nesta demora, desde os fatos e, certamente, um risco grande de prescrição pela pena em
concreto ou mesmo pela pena em abstrato. 3. Enunciado nº 28 desta 2ª CCR: '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'. 4. Incidência da Súmula nº 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'.  5.  Considerando  que  a  pena
máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art. 297 do Código Penal é de 6 (seis) anos
de reclusão e que os fatos se deram possivelmente em 2006, a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal somente ocorrerá em 2018, conforme a regra prevista no
art.  109,  III,  do  referido  diploma  legal.  6.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

097. Processo: 1.25.000.002370/2015-41 Voto: 5127/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  IRREGULARIDADES  NA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DE  CAMPANHA
ELEITORAL DE  CANDIDATO  A DEPUTADO  ESTADUAL.  ACÓRDÃO  CONDENATÓRIO  DO
TRE/PR. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, INC. IV, DA LC Nº
75/93).  A MANIFESTAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DA PROMOTORA ELEITORAL TRATOU DE
TEMA DIVERSO DO PERTINENTE AOS AUTOS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPE
PARA ANALISAR EVENTUAIS REPERCUSSÕES PENAIS DA CONDUTA.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para analisar  possível  ilícito  penal,  tendo em vista  as irregularidades apuradas na
prestação de contas de campanha eleitoral de candidato a Deputado Estadual nas eleições de
2014. O TRE/PR desaprovou as contas de campanha em razão da existência de irregularidades
insanáveis, sendo os elementos encaminhados ao Ministério Público Eleitoral para verificação de
possível crime. 2. A Promotora de Justiça Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento dos autos
por  entender  ter  ocorrido  a  decadência  do  prazo  previsto  no  art.  32  da  Lei  nº  9.504/97  e,
consequentemente,  não  poder  mais  haver  a  propositura  de  representação  em  desfavor  das
pessoas jurídicas envolvidas na doação ilegal. 3. A manifestação da il. Promotora eleitoral tratou
de tema diverso do trazido aos autos, visto que argumenta sobre o cabimento de representação
por doação irregular de pessoa jurídica, e não a respeito da repercussão penal das irregularidades
cometidas pelo candidato em prestação de contas de campanha eleitoral. 4. Não homologação do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério  Público Eleitoral  para análise das
eventuais repercussões penais da conduta.

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.

098. Processo: 1.30.001.000173/2016-07 Voto: 5629/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

099. Processo: DPF/RDO/PA-00068/2015-INQ Voto: 5999/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos nos arts. 20 da Lei
nº  4.947/66  e  147  do  Código  Penal.  Invasão  de  lote  localizado  no  interior  do  Projeto  de
Assentamento Belauto, zona rural de São Félix do Xingu/PA, supostamente ocorrida em novembro
de 2014. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª CCR). Verificação de que se
trata de imóvel já transferido para particular. Caracterização do crime previsto no art. 161 do CP
esbulho possessório cometido contra particular. Inexistência de lesão 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 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.

100. Processo: 1.16.000.002517/2016-93 Voto: 5928/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata possível fraude na solicitação de empréstimo por um particular. CP, art.
171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que
denotam suposta prática de crime de estelionato. 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  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.

101. Processo: 1.17.000.001409/2016-66 Voto: 5930/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  apurar  suposto  crime  de  falsificação  de  Carteira  Nacional  de
Habilitação (CNH). CP, art. 297. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Documento expedido por órgão estadual de trânsito. Inexistência de lesão direta e específica 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.
Precedentes do STJ, Terceira Seção: CC nº 112.984/SE, DJe 7/12/2011; CC nº 115.285/ES, DJe
09/09/2014. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

102. Processo: 1.17.001.000149/2016-00 Voto: 5574/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  ofertada  pelo  Presidente  da  Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES em face de um jornalista local que estaria utilizando
laranjas para ocultar a posse de bens e praticando extorsão. CP, arts. 158 e 299. 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.

103. Processo: 1.17.003.000075/2016-83 Voto: 5564/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  ausência  de  prestação  de  contas  acerca  do
emprego de valores, a título de dízimo, destinados à igreja evangélica situada no município de
Conceição da Barra/ES, bem assim possível crime contra a ordem tributária por parte de um de
seus membros (pastor), que teria deixado de informar à Receita Federal do Brasil o recebimento
mensal  de remuneração  no valor  de 7  (sete)  salários-mínimos.  CP,  art.  168,  §  1º,  III;  Lei  nº
8.137/90,  art.  1º.  Revisão  de  declínio  parcial  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).
Prosseguimento do feito  quanto ao possível  crime de sonegação fiscal.  Eventual  apropriação
indébita de valores destinados à instituição evangélica. 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 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.

104. Processo: 1.18.001.000124/2016-61 Voto: 5993/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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, relatando a ocorrência de fraudes em contratos de empréstimos consignados firmados
em nome de idosos aposentados residentes na zona rural de Araioses/MA. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Possíveis  infrações  penais  praticadas  com lesão  a
interesses de particulares. Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União
ou de suas entidades. Precedentes do 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 em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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105. Processo: 1.22.000.000763/2015-22 Voto: 5927/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF), comunicando a ocorrência de movimentações atípicas durante o
ano de 2014 por parte de empresa sediada em Belo Horizonte, atuante no ramo de comércio
atacadista de máquinas e equipamentos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Hipótese em que não foram minimamente divisados crimes de lavagem de dinheiro ou
contra o Sistema Financeiro Nacional. Possibilidade de conluio entre os investigados para frustrar
o caráter competitivo de certames (leilões) realizados pelos Juízos da 2ª Vara Cível de Blumenau
e da Vara Comercial de Brusque/SC. 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.

106. Processo: 1.22.000.002377/2016-56 Voto: 5567/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão em que o requerente pede uma investigação acerca da desapropriação pela Prefeitura
do município  de São Gonçalo  do Rio  Abaixo/MG de um imóvel  recebido de herança do pai.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução. 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.

107. Processo: 1.23.000.002149/2015-68 Voto: 5578/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de representação formulada por  um cidadão residente no
município de Belém/PA, na qual relata que o seu genitor faleceu em abril/2012 e o irmão, ao
prestar  declarações para emissão da certidão de óbito,  omitiu  sua condição de filho;  aponta,
também, irregularidades na gestão de bens do espólio e no processo de inventário, narrando,
ainda, ter sido vítima de abuso de poder por parte de policiais do Estado do Pará quando do
registro  de um boletim de ocorrência  relativo  à  ocupação e reforma de  um imóvel  objeto  do
espólio. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas que
não evidenciam ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades. Eventual
lesão ao patrimônio, ao direito sucessório e à integridade física e psíquica de particular. 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.
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108. Processo: 1.23.002.000235/2016-05 Voto: 5586/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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, na qual se comunica a ocorrência de ilícitos no interior do Projeto de Assentamento
Ituqui,  em Santarém/PA.  Possíveis  crimes de tráfico  de entorpecentes,  homicídio,  estelionato,
extração  ilegal  de  madeira  e  comercialização  de  lotes.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou
de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  quanto  aos  delitos  de  tráfico  de  drogas,  homicídio  e  estelionato.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. Remessa dos autos à 4ª CCR
para exame de matéria de sua atribuição.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de  atribuição  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/4A.CAM  -
4A.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.

109. Processo: 1.24.000.000561/2015-14 Voto: 5566/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  notícia-crime  subscrita  por
Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba  para  apurar  suposto  crime de
denunciação caluniosa cometido por advogado ao formular pedido de reconsideração em face de
decisão de arquivamento de procedimentos investigatórios no âmbito da Procuradoria Geral da
República. CP, art. 339. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato
de que o noticiado teria dado origem a procedimentos investigatórios, atribuindo diversos crimes
ao magistrado. Alegações que findaram em arquivamento. PIC que se refere apenas a suposto
novo crime de denunciação caluniosa praticado no mesmo procedimento investigatório (PP nº
1.00.000.014853/2009-10), desta vez por meio de um pedido de reconsideração. Notícia-crime já
ofertada pelo mesmo delito,  objeto da NF nº 1.24.000.001749/2014-91,  na qual foi  promovido
declínio de atribuições em favor do Ministério Público do Estado da Paraíba, homologado pela 2ª
CCR na 615ª Sessão, de 04/03/2015. Atribuição do Promotor de Justiça que tiver em mãos o
primeiro caso para avaliar se os presentes autos tratam de mero bis in idem ou de novo delito,
praticado  em  continuidade  delitiva.  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.

110. Processo: 1.25.000.001365/2016-01 Voto: 5565/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Conselho  de  Controle  de  Atividades
Financeiras (COAF), comunicando a ocorrência de operações financeiras de que trata a Lei nº
9.613/98 por parte de representantes de empresa com sede fiscal no município de Rolândia/PR.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Informação de que a finalidade da
movimentação  de  recursos  consistia  em  desviar  recursos  da  empresa  investigada,  que  se
encontra em processo de recuperação judicial. Fatos que se amoldam, a princípio, ao tipo penal
previsto no art. 168 da Lei nº 11.101/05. Possíveis atos fraudulentos que podem resultar em lesão
ao patrimônio dos credores. Eventual fraude à execução. Circunstâncias fáticas que não apontam
qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
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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.

111. Processo: 1.25.000.002149/2016-74 Voto: 5929/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta utilização indevida de marca de acreditação por
empresa sediada em Curitiba/PR, relacionado com marca pertencente ao Instituto de Pesos e
Medidas do Estado do Paraná  IPEM/PR. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Possível ilícito praticado em detrimento de autarquia estadual vinculada à Secretaria da
Justiça e Defesa da Cidadania do Governo do Estado do Paraná. Inexistência de lesão a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

112. Processo: 1.26.000.001095/2016-92 Voto: 6001/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  omissão  de  pagamento  de  salários  dos
funcionários  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Transportes  Coletivos  Intermunicipais  e
Interestaduais Rodoviários de Turismo (Sintranstur), bem como de coação para que assinassem
documento atestando falsamente a inexistência de débito por parte do Presidente da entidade,
sob ameaça de demissão e de impedi-los de obterem novos empregos por meio de suposta
influência nas empresas de transporte. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª
CCR).  Eventual  prática ilícita  em detrimento de empregados de sindicato,  pessoa jurídica  de
direito privado. Inexistência de lesão direta a bens,  serviços ou interesses 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 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.

113. Processo: 1.26.000.001337/2016-48 Voto: 5561/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  ameaça  em  face  do
Presidente do Diretório Central dos Estudantes de faculdade particular estabelecida em Recife/PE
por parte do Diretor Financeiro e Acadêmico da instituição de ensino e do Presidente da União
Estadual  dos  Estudantes  de  Pernambuco.  CP,  art.  147.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Ameaça decorrente de um entrevero ocorrido nas dependências de
uma  instituição  de  ensino  superior.  Querela  entre  particulares.  Ausência  de  infração  penal
praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União que justifique a competência da
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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.

114. Processo: 1.28.000.000841/2016-56 Voto: 5583/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento de relatório de auditoria externa, dando
conta  da  ocorrência  de  irregularidades  na  prestação  de  contas  do  Sindicato  Estadual  dos
Trabalhadores  em  Educação  Superior  do  Rio  Grande  do  Norte,  referente  ao  período  de
janeiro/2010 a dezembro/2013. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR).
Eventual prática ilícita em detrimento dos filiados e do patrimônio de sindicato estadual, pessoa
jurídica de direito privado. Inexistência de lesão direta 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. 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.

115. Processo: 1.30.001.001923/2016-50 Voto: 5580/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível ocorrência de ilícitos criminais relacionados com
fraude em processo seletivo de instituições de ensino superior privadas. Oferta de proposta para
cursar  Medicina  sem  o  crivo  de  provas  de  admissão.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual delito praticado contra instituições particulares de ensino.
Inexistência  de  lesão  direta  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. Precedentes da 2ª CCR: NF nº 1.24.000.001365/2015-59, 626ª
Sessão, 31/08/2015; IPL nº 0092/2012-RO, 585ª Sessão, 07/10/2013. 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.

116. Processo: 1.30.001.002255/2016-88 Voto: 5563/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por um cidadão residente em São
João  de  Meriti/RJ,  denunciando  a  ocorrência,  em  tese,  dos  crimes  de  ameaça,  tráfico  de
entorpecentes e roubo de veículos próximos de sua casa.  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. Ausência de indícios
de transnacionalidade na prática dos ilícitos, notadamente do tráfico de drogas. 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.
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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.

117. Processo: 1.30.001.002337/2016-22 Voto: 5581/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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 para apurar suposta prática de ilícitos penais (fraude processual e violação de dispositivo
eletrônico) relacionados com a demissão do noticiante como servidor público da Secretaria de
Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR).  Eventuais delitos restritos ao âmbito estadual e ao interesse do particular.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

118. Processo: 1.30.001.002759/2016-06 Voto: 5864/2016 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 ocorrência de furto de pertences (dois frascos de
perfume) em bagagem despachada no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Responsabilidade da empresa aérea pelas
bagagens despachadas no check-in até o recebimento pelo passageiro no aeroporto de destino.
Ausência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

119. Processo: 1.30.001.002815/2016-02 Voto: 5861/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão por um cidadão residente na cidade do Rio de Janeiro, na qual relata a prática dos
crimes de ameaça, estupro e invasão de domicílio. 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.

120. Processo: 1.30.001.003355/2016-21 Voto: 5862/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por um cidadão residente no bairro
Engenho  de  Dentro,  zona  norte  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,relatando  ter  sido  vítima  de
agressões físicas por parte de traficantes de entorpecentes que atuam na localidade de Camarista
Méier, na mesma região da capital fluminense. Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 40 e CP, art. 129.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas que não
apontam infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

121. Processo: 1.30.005.000341/2016-16 Voto: 5942/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por arrendatários e proprietários de
unidades de condomínio localizado no município de Niterói/RJ, na qual solicitam investigação de
administradora  contratada  pela  Caixa  Econômica  Federal  em  decorrência  da  omissão  na
prestação de contas aos condôminos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR).  Possível  ocorrência  de  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168)  cometido  pela
administradora do referido condomínio em detrimento dos moradores, não se verificando lesão a
bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Inexistência  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.

122. Processo: 1.30.008.000139/2016-64 Voto: 5863/2016 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 representação anônima para apurar suposta prática de
crimes contra  a  honra  e  de ameaça.  CP,  arts.  138,  139,  140  e 147.  Revisão de declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Noticiada  que  estaria  compartilhando  fotos  da
representante nas redes sociais, sem a sua autorização, e que a estaria difamando e ameaçando.
Fatos que não revelam ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.34.004.001219/2015-47,  633ª  Sessão,  18/12/2015,  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

123. Processo: 1.31.000.000437/2016-97 Voto: 5573/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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
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Cidadão  para  apurar  possível  prática  de  estelionato.  CP,  art.  171.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato de que o INSS teria depositado o valor de R$
15.594,00 na conta bancária do noticiante, referente a saldo retroativo de benefício previdenciário
e que pessoa não identificado tentou efetuar o saque da quantia depositada,  ato que não se
consumou tendo em vista a suspeita de fraude por parte do gerente da agência.  Importância
corretamente depositada em conta corrente do beneficiário. Ausência de indícios de envolvimento
de  servidor  do  INSS.  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.

124. Processo: 1.33.001.000303/2016-91 Voto: 5572/2016 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 de um particular  que relata  ter  efetuado
operação  de  crédito  online  e  enviado  cópias  de  formulário  de  dados  e  de  todos  os  seus
documentos,  inclusive  com  autorização  para  débito  em  conta  das  parcelas,  bem  como  ter
realizado depósito supostamente relativo ao seguro fiança em conta de um terceiro, constatando
posteriormente não ter havido depósito do valor do empréstimo em sua conta. Revisão de declínio
de atribuições  (Enunciado  nº  32 da 2ª  CCR).  Circunstâncias  fáticas  que  denotam a possível
ocorrência de crime de estelionato. 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 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.

125. Processo: 1.33.005.000295/2016-43 Voto: 5571/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

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,  na  qual  a  denunciante,  residente  no  município  de  Joinville,  relata  que  uma
administradora  de  imóveis  está  fornecendo  notas  fiscais  'frias'  e  alterando  notas  fiscais  de
serviços, nas quais os valores são sempre 10% maior do que é pago aos prestadores de serviço.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Representação  que  não
descreve conduta apta a configurar prática de sonegação fiscal, dada a referência à emissão de
notas  fiscais  com  valores  superiores  aos  serviços  efetivamente  contratados  pela  empresa
administradora  de  condomínios.  Possível  prática  de  estelionato  em desfavor  de  particulares,
proprietários dos imóveis. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou
de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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126. Processo: 1.33.005.000343/2016-01 Voto: 5568/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 5ª Vara Federal de Joinville/SC para
apurar  possível  prática  dos  crimes  de  estelionato,  de  falsidade  ideológica  ou  de  falsidade
documental. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Investigada que teria
efetuado alteração no contrato social de empresa para transferir todas suas cotas para um sócio
já falecido. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesse da União, tendo em vista que
o suposto delito foi cometido contra particular e com a finalidade de fraudar eventuais credores da
sociedade empresária, não havendo qualquer relação com a lisura dos serviços prestados pela
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar, até o momento, a atribuição do MPF para persecução penal. Homologação do declínio
em favor do Ministério Público Estadual.

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

127. Processo: 1.34.001.005223/2016-95 Voto: 5916/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  suposto  esquema  de  pirâmide  financeira.  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.

128. Processo: 1.34.004.000225/2016-68 Voto: 5585/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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  de  tráfico  de  entorpecentes  e  de  perturbação  do
sossego alheio. Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 40 e Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 42. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade no
suposto crime de tráfico de drogas. Eventual ocorrência de contravenção penal. 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.
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129. Processo: 1.34.004.000481/2016-55 Voto: 5584/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de tráfico interno de pessoas para
fim de exploração sexual. CP, art. 231-A. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª
CCR).  Constatação de que as vítimas seriam aliciadas em municípios do Estado da Bahia  e
trazidas até a cidade de Indaiatuba/SP. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a
justificar a competência da Justiça Federal. Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

130. Processo: 1.34.006.000387/2016-86 Voto: 5703/2016 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 expediente do Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Cível de
Guarulhos/SP, em razão da ocorrência de inúmeras demandas movidas em face de associação de
benefícios a aposentados, pensionistas e servidores públicos, versando sobre irregularidades na
prestação de serviços advocatícios. Possível prática do crime de estelionato. CP, art. 171. Revisão
de declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32 da  2ª  CCR).  Suposto  ilícito  na  oferta  de auxílio
administrativo e apoio jurídico em causas previdenciárias contra o INSS. Ausência de indícios de
envolvimento  de  servidor  da  autarquia  previdenciária.  Eventual  prejuízo  em  detrimento  do
patrimônio de particulares (associados). 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 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.

131. Processo: 1.34.007.000266/2016-24 Voto: 5997/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  apropriação  indébita  por  parte  de
representante  legal  de  empresa  localizada  no  município  de  Bastos/SP,  que  teria  deixado  de
recolher, no mês de abril/2013, a contribuição sindical compulsória de seus empregados. CP, art.
168. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de ofensa direta a
bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  suas  entidades.  Eventual  prejuízo  a  interesses  de
particulares. Súmula nº 222 do STJ. Precedente do STJ, Terceira Seção: CC nº 136.611/SP, DJ e
29/09/2015. 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.

132. Processo: 1.34.010.000265/2016-21 Voto: 5582/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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 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.

133. Processo: 1.34.010.000492/2016-56 Voto: 5996/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata a tentativa de golpe por meio do envio, ao representante, de boleto
para pagamento de débito inexistente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Circunstâncias fáticas que denotam a possível ocorrência de crime de estelionato. 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  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.

134. Processo: 1.34.015.000181/2016-47 Voto: 5570/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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 para apurar possível  prática de estelionato majorado. CP, art.  171,  § 3º.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Relato de que o pai  da noticiante,  em
24/04/2016, no município de São José do Rio Preto/SP, recebeu uma notificação judicial do 1º
Cartório  de Precatórios da Comarca de São Paulo,  da qual  constariam nítidas evidências de
fraude,  cujo  intuito  era  de  receber  valores  indevidos  de  contribuintes  de  montepios
previdenciários. Notificação falsa relativa à ação que teria tramitado perante a Justiça do Estado
de São Paulo. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades.  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.
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135. Processo: 1.34.025.000001/2016-16 Voto: 5893/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  a  possível  prática,  em território  angolano,  dos crimes
descritos nos arts. 298, 299 e 304 do Código Penal e, em solo brasileiro, dos tipos previstos nos
arts. 147, 171, caput, ou 171, § 2º, inc. I, e 184, § 1º, do referido diploma legal, atribuídos a um
engenheiro civil brasileiro, empresário do segmento de infraestrutura viária e representante legal
de pessoa jurídica que celebrou, na República de Angola, contrato para o desenvolvimento de
projetos  de  recuperação  de  três  estradas  naquele  país.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Encaminhamento de cópia integral dos autos ao Consulado Geral de
Angola em São Paulo para ciência ao órgão de persecução daquele país,  notadamente para
maior aprofundamento da apuração quanto à notícia de eventual crime de licitação em território
angolano. Quantos aos delitos cometidos em solo brasileiro (CP, arts. 147, 171, caput, ou 171, §
2º, inc. I, e 184, § 1º), não se vislumbra, com efeito, afronta direta a bens, serviços e interesses da
União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério  Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  em
favor do Ministério Público Estadual.

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

136. Processo: 1.36.000.000739/2015-06 Voto: 5579/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  falsidade  ideológica  na
constituição e registro de pessoa jurídica estabelecida no município de Palmas/TO. CP, art. 299.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   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 MPF para persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº
1.23.000.000821/2015-81, 633ª Sessão, 18/12/2015, maioria). 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.

Homologação de Arquivamento

137. Processo: SRPF-AP-00281/2014-INQ Voto: 6000/2016 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  possível  crime  de  sonegação  de  contribuições
previdenciárias por parte do gestor do município de Serra do Navio/AP, no período de 2002 a
2004, relativas ao pagamento de prestação de serviços. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macapá/AP
de que foram feitas retenção de FPM e que não consta nenhum crédito definitivamente constituído
no aludido período. 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.
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138. Processo: 1.10.001.000055/2016-83 Voto: 5866/2016 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 para apurar possível prática dos crimes de estelionato previdenciário e
de falsidade ideológica, a partir de cópia dos autos de ação previdenciária em trâmite perante a
Subseção  Judiciária  de  Cruzeiro  do  Sul/AC,  em  que  se  postulou  a  concessão  de  pensão
decorrente  da  morte  do companheiro  da  requerente.  CP,  arts.  171,  §  3º,  e  299.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Necessidade  de  verificação  quanto  ao  efetivo
exercício de atividade rural por parte do segurado antes de julho de 2009. Apesar das diligências
realizadas,  não  se  logrou  comprovar  que  o  segurado  ou  mesmo  a  sua  companheira  tenha
prestado declaração falsa com o fim de alterar  a  verdade sobre fato  juridicamente relevante.
Prefeituras de Cruzeiro do Sul e de Porto Walter oficiadas, não se estabelecendo qualquer ligação
entre  os  investigados com os  endereços  urbanos relacionados na  ação  judicial.  Ausência  de
indícios  de materialidade  delitiva.  Falta  de justa  causa  para  prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

139. Processo: 1.11.000.000353/2016-46 Voto: 5870/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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
há registro  de procuradores  ou representantes legais  no sistema da autarquia  previdenciária,
inexistindo informações a respeito  de familiares vivos ou pessoas próximas aos beneficiários.
Ausência de indícios de autoria.  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Fatos ocorridos há aproximadamente 10 (dez) anos. Aplicação da Orientação nº
26 da 2ª  CCR. Falta  de justa  causa  para  prosseguir  na persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

140. Processo: 1.14.000.001611/2016-08 Voto: 5919/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 31ª Vara do Trabalho de
Salvador/BA, comunicando suposta prática do delito de estelionato majorado. Possível rescisão
fraudulenta  para  obtenção  indevida  do  seguro  desemprego.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Fatos que teriam ocorrido há mais de 8 (oito) anos.
Hipótese em que não foram reunidos documentos comprobatórios da fraude noticiada. Ausência
de indícios concretos 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

141. Processo: 1.15.000.001664/2016-83 Voto: 6002/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS. CP, art. 171, §
3º. Recebimento indevido de apenas uma parcela do benefício previdenciário após o óbito da
titular.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Evidente  ausência  de  dolo
específico de obter vantagem ilícita em prejuízo da Previdência Social. Retirada de apenas uma
parcela. Valor sacado indevidamente, em regra, utilizado para custear despesas com funeral do
beneficiário. Orientação nº 4 da 2ª CCR/MPF. Hipótese, contudo, em que o último saque indevido
ocorreu há mais de 12 (doze) anos, em 11/03/2003. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8
(oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal. CP, art. 109, III. Homologação
do arquivamento 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

142. Processo: 1.16.000.001541/2016-13 Voto: 5535/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  ofensas  perpetradas  contra  o  Procurador-Geral  da
República  por  meio  de  e-mails  endereçados  à  caixa  postal  institucional  da  Secretaria  de
Cooperação Jurídica Internacional da PGR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Apuração de crime contra honra 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

143. Processo: 1.23.000.002162/2016-06 Voto: 5995/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Juízo da 11ª Vara Federal da
Seção Judiciária  do Pará para apurar  possível  prática do crime de falsidade documental,  em
virtude de divergência entre a documentação apresentada pela investigada e a registrada no INSS
nos autos de procedimento administrativo consistente em pedido de aposentadoria por idade e
segurado especial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme consta de ofício
enviado pela Receita Federal, foi constatada a existência de homonímia entre a requerente do
benefício e outra pessoa que possui  o mesmo nome e a mesma data de nascimento,  tendo
apenas mãe e  endereço  diferentes.  Ocorrência  de  erro  de  cadastro  do  CPF por  ocasião  da
tentativa de retirada da 2ª via do documento. Situação já regularizada pelo órgão competente.
Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

144. Processo: 1.25.008.000483/2016-13 Voto: 5941/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juízo  da  2ª  Vara  Federal  de  Ponta
Grossa/PR, comunicando suposta prática de estelionato por parte de autor de usucapião, que
teria reproduzido a mesma pretensão antes veiculada em ação julgada improcedente em virtude
da  dominialidade  pública  do  imóvel  usucapiendo  e  sua  consequente  insuscetibilidade  ao
usucapião. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de identidade de áreas
entre  os  dois  usucapiões  ajuizados  pelo  autor,  que,  além disso,  teria  lançado  mão  de  fatos
inverídicos na petição inicial. Ausência de indicativos, contudo, de que o autor teria feito uso de
documento falso. Identidade de demandas (entre a mais recente, proposta em 2011, e a ajuizada
em 2001) que não passaria despercebida em razão do amplo acervo probatório e do percuciente
crivo judicial sobre a causa. Suposta fraude passível de ser descoberta pelas vias ordinárias no
curso do processo, como verificado na hipótese. Eventual deslealdade processual enfrentado por
meio de regras do CPC, que prevê a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa e
ainda  a  punição  disciplinar  no  âmbito  do  Estatuto  da  Advocacia.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

145. Processo: 1.25.014.000081/2016-30 Voto: 5549/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do Juízo  da  2ª  Vara  do  Trabalho  de Pato
Branco/PR para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 297, § 4º, e 337-A do CP,
em  virtude  da  ocorrência  de  pagamentos  de  salário  por  fora  a  empregado.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação de  que  não  há sentença  trabalhista
definitiva condenatória ou homologatória do acordo, após sua liquidação pelo contador do juízo.
Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Crime  de  falso  tido  como
pressuposto para a sonegação previdenciária, sendo por esta absorvido por força da aplicação do
princípio da consunção. 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.

146. Processo: 1.27.002.000185/2016-17 Voto: 5922/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  encaminhado  pelo  Ministério  Público  do
Trabalho,  comunicando a suposta prática de fraudes contra a Previdência  Social.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Carência de indícios mínimos aptos a dar suporte a uma
linha investigativa. Expedição de ofício para que fossem apontados, com elementos iniciais de
prova, os fatos noticiados. Denúncia anônima. Representante não identificado. Hipótese em que,
na verdade, nenhuma fraude contra o INSS foi  descrita, nem indicada qualquer irregularidade
cometida  em  face  da  autarquia  previdenciária.  Situação  que  possui  nuance  de  disputa  de
representação sindical em uma mesma base territorial, localizada em Baixa Grande do Ribeiro/PI.
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.

147. Processo: 1.29.000.000462/2016-29 Voto: 5994/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima ofertada perante o Ministério Público do
Trabalho,  relatando  possível  prática  do  crime  de  estelionato  previdenciário,  em  virtude  da
informação de que pessoa encostada pelo INSS estaria trabalhando em uma empresa localizada
na cidade de Porto Alegre/RS. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Caráter apócrifo do documento inicial. Ausência de elementos de prova idôneos que possam
amparar  o  prosseguimento  do  presente  apuratório.  Materialidade  delitiva,  de  plano,  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.

148. Processo: 1.30.002.000117/2016-54 Voto: 5913/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  peante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  dando  conta  da  suposta  prática  de  ilícitos  por  Juízes,  Defensores
Públicos, membros do Ministério Público e policiais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Descrição  de  situações  que  não  apresentam  relação  lógica  ou  plausibilidade.
Manifestação desprovida de elementos mínimos de autoria e de materialidade delitiva que sejam
aptos a deflagrar eventual investigação na esfera criminal. 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.

149. Processo: 1.30.002.000147/2016-61 Voto: 5926/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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, na qual o comunicante postula a solução de divergência de seu número de PIS e do
saldo do FGTS. Possível prática do crime de estelionato majorado. CP, art. 171, § 3º. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Demanda  alusiva  a  interesse  eminentemente
individual, sem repercussão que justifique a atuação do Ministério Público Federal. Inexistência de
narrativa  quanto  a  eventuais  providências  adotadas  pelo  noticiante  junto  à  CEF e  ao  INSS.
Hipótese em que o representante simplesmente não se buscou, pelas vias adequadas, a solução
dos problemas alegados. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

150. Processo: 1.33.000.001429/2016-93 Voto: 5865/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de furto de um computador da sala de
informática do Centro de Ciências Biológicas da UFSC  Universidade Federal de Santa Catarina.
CP,  art.  155.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Impossibilidade  de
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realização, no presente caso, de diligências que poderiam viabilizar uma linha investigativa capaz
de desvendar a autoria do ilícito, como a coleta de impressões digitais, a análise de imagens ou a
oitiva  de  testemunhas  presenciais.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Homologação  do
arquivamento.

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

151. Processo: 1.33.000.001533/2016-88 Voto: 5940/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência do arrombamento da livraria da Editora UFSC
e  do  furto  de  uma  tela  de  computador  que  pertencia  ao  patrimônio  da  UFSC.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato de que o Departamento de Segurança da
UFSC identificou o autor do ilícito como sendo um dos usuários de drogas que circulam pelo
campus Trindade durante a madrugada. Ausência de vestígios capazes de motivar a realização de
novas diligências para apuração de quem é o indivíduo que aparece nas imagens registradas
pelas câmeras, somado ao lapso temporal, já que os fatos são de abril de 2015. Inexistência de
testemunhas. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

152. Processo: 1.35.000.000925/2016-55 Voto: 5869/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato por parte de correntista da
Caixa  Econômica  Federal,  consistente  na  emissão  de  cheque  sem  fundos  com  vistas  ao
pagamento de serviços de corretagem de imóveis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Hipótese de cheque pós-datado, desprovido da característica de título à vista, afastando a
configuração  de  fraude.  Sustação  do  cheque  por  não  ter  o  recebedor  do  título  realizado  as
providências contratadas. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para dar
continuidade 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

153. Processo: 1.29.000.002047/2016-18 Voto: 5868/2016 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 manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual a comunicante relata ter visto na rede social Facebook cena de uma mulher
submetendo  duas  crianças  a  maus  tratos.  Promoção  de  arquivamento  que  se  recebe  como
Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). O fato de o crime ter sido cometido por meio
da  rede  mundial  de  computadores,  não  atrai,  por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal.
Aplicação do Enunciado nº 50 (97ª Sessão de Coordenação, de 11/05/2015). Fato que não indica
a ocorrência de qualquer ilícito penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
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Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação parcial de Arquivamento

154. Processo: 1.35.000.001092/2014-88 Voto: 5026/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A)
E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A E LEI Nº 8.137/90,
ART.  2ª,  II).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  O CRIME DO ART.  337-A É  MATERIAL,  SENDO NECESSÁRIA A
EFETIVA  CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO  FISCAL  COMO  CONDIÇÃO  OBJETIVA  DE
PROCEDIBILIDADE. DELITOS DO ART. 168-A DO CP E ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.137/90 SÃO DE
NATUREZA FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA DO  CRÉDITO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática dos crimes de apropriação
indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A
e Lei nº 8.137/90, art. 2º, II), na gestão exercida entre 2012 até os presentes dias, por parte do
Prefeito de Maruim/ES. 2. A Delegacia da Receita Federal informou que o pleito subsidiaria a
programação  fiscal  da  Delegacia,  podendo  os  dados  serem  objeto  de  instauração  de
procedimentos de auditoria nos casos em que, isoladamente ou em conjunto com outros dados,
incidissem nos parâmetros objetivos que permeiam a seleção de sujeitos passivos para inclusão
em programas de  fiscalização.  3.  O Procurador  Regional  da República  oficiante  promoveu o
arquivamento  do  feito  em  razão  da  ausência  de  crédito  tributário  efetivamente  constituído,
aplicando o disposto na Súmula Vinculante nº 24 do STF. 4. Em relação ao delito do art. 337-A, a
inexistência de constituição definitiva do crédito e, consequentemente, de condição objetiva de
procedibilidade, impede a persecução penal, tendo em vista tratar-se de delito material. Aplicação
da  Súmula  Vinculante  n°  24,  do  STF.  5.  Em  relação  ao  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária,  há  de  se  acolher  neste  Colegiado  a  argumentação  desenvolvida  no  agravo
regimental interposto pelo Procurador-Geral da República no Inquérito nº 971/DF, ainda pendente
de julgamento. 6. Em suma, o crime do art. 168-A, de natureza formal, caracteriza-se pelo não
repasse à Previdência Social das contribuições descontadas da remuneração do trabalhador, de
modo  que  não  há  motivo  para  obstar  a  persecução  penal  até  o  término  de  procedimento
administrativo destinado a apurar o prejuízo efetivamente experimentado. 7. Igualmente, o crime
descrito no art.  2º,  II,  da Lei  nº 8.137/90 é de natureza formal,  que se caracteriza por:  fazer
declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para
eximir-se,  total  ou  parcialmente,  de  pagamento  de  tributo.  Assim,  dispensa-se  a  constituição
definitiva do crédito. 8. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal apenas em relação aos crimes do
art. 168-A do CP e do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90. 9. Homologação do arquivamento em relação
ao crime do art. 337-A do Código Penal.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

155. Processo: JFA/TO-0006680-77.2013.4.01.4301-
INQ

Voto: 5971/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
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ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposta prática dos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e nos arts. 304 (uso de documento falso) e 311 (adulteração de sinal  identificador de veículo
automotor)  do  Código  Penal.  Investigado  que,  em  19  de  abril  de  2013,  conduziu  veículo
automotor,  com  capacidade  psicomotora  alterada,  em  razão  de  influência  de  substância
psicoativa, apresentando, em abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, no Município
de Araguaína-TO, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo  CRLV falsificado. Após
buscas no interior do automóvel, os Policiais encontraram 03 (três) recipientes com resíduos de
substância semelhante à cocaína e constataram que a numeração de tal documento constava da
relação de CRLV's furtados/extraviados do DETRAN-TO. Ademais,  ao analisarem o chassi  do
veículo,  perceberam  indícios  de  adulteração.  Exames  periciais  atestaram  as  falsidades.  O
Ministério Público Estadual apresentou em Juízo manifestação pelo declínio da competência para
a Justiça Federal, salvo quanto ao delito da Lei de Drogas, o que foi acolhido pelo Julgador. 1)
Crime do art. 304 do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.
Oitiva do investigado, que afirmou ser o carro que dirigia do seu empregador, não tendo ciência
das  inautenticidades.  Empregador  que,  também  ouvido  em  sede  policial,  confirmou  ser  o
proprietário do bem. Ausência de dolo na conduta examinada. Atipicidade formal. Homologação
do arquivamento. 2) Crimes do art.  311 do CP e do art. 306 do CTB. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR/MPF).  Condutas  adversadas que  violaram inspeção
técnica e controle do Departamento de Trânsito do Estado do Tocantins, maculando, pois, serviço
e  interesse  de  órgão  estadual.  Inexistência  de  ofensa  direta  e  específica  a  bem,  serviço  ou
interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistindo o
crime de uso de documento falso, ausente se faz a conexão probatória e a incidência do Verbete
Sumular nº 122 do Superior Tribunal de Justiça. Carência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes deste
Colegiado  (Procedimentos  MPF  nºs  1.12.000.000565/2014-24  e  1.34.030.000222/2012-83).
Homologação do declínio  de atribuições ao Ministério  Público Estadual.  Ratificado o declínio,
reafirmando a ausência de atribuição do MPF por este Colegiado, por se tratar de ato complexo,
que  pressupõe dupla  aferição,  nos  moldes  do  Enunciado  nº  02  do  Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal1, resta instalado conflito de atribuições entre Membros do MPF e do
MPE,  pelo  que  o  dissenso  deve  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 n.os 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições e remessa dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da
República,  a  quem cabe dirimir  o  presente  conflito  de  atribuições,  nos  termos do  voto  do(a)
relator(a). Participaram da votação Dra.  Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.  José Adonis
Callou de Araújo Sá.

156. Processo: JFA/TO-0008520-59.2012.4.01.4301-
INQ

Voto: 5967/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 04.11.2011, no Município de
Palmeiras  do  Tocantins/TO.  Motorista  de  sociedade  empresária,  prestadora  de  serviços  de
transportes de correspondências e encomendas aos Correios, que foi abordado por 04 (quatro)
indivíduos  encapuzados  e  armados,  que  levaram  parte  das  encomendas  que  transportava.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Oitiva  do  condutor,  que
informou  ter  sido  o  veículo  bloqueado  por  engano,  no  sistema  de  satélite  da  empresa  de
segurança.  Informações  do  ente  de  segurança  de  que  o  problema  do  caminhão  estava
relacionado  a  bloqueio  no  rastreador,  e  não  a  problema  mecânico.  Ausência  de  registro  de
imagens e de testemunhas. Impossibilidade de identificação dos suspeitos, em razão dos artifícios
utilizados (capuzes). Carência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa
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capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de
Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

157. Processo: JF/CE-0001102-69.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5950/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  policial.  Possíveis  crimes de estelionato majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticado em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Saque indevido de 08 (oito) parcelas de
benefício previdenciário, após óbito da titular (em 21/07/2007), relativamente às competências de
08/2007  a  03/2008.  MPF:  pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em  Juízo  ancorado  na
insignificância. Discordância do Magistrado, que assinalou ser inaplicável o princípio da bagatela
ao montante do prejuízo apurado. Remessa dos autos a este Colegiado (art. 28 do CPP cc. o art.
62,  inc.  IV,  da  LC nº  75/93).  Diligência.  Investigado  que  confirmou  a  realização  dos  saques
irregulares, declarando ser filho da falecida beneficiária e ter utilizado todo o valor em construção
de  jazigo  em  cemitério  da  cidade  de  Aracoiaba/CE,  na  localidade  de  Vazante.  Posterior
ressarcimento  integral  do  dano  ao  INSS.  Ausência  de  prova  concreta  do  dolo  na  conduta
examinada.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento 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.

158. Processo: JF/ES-0000599-81.2011.4.02.5004-
PET.CR

Voto: 6021/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (art.  1º  da  Lei  nº  8.137/90).
Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Receita federal do Brasil  instaurado
para apurar omissão no imposto de renda no exercício financeiro do ano de 2009. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Informações contidas nos autos revelam
que o contribuinte quitou integralmente o débito. Extinção da punibilidade.(art. 9º, § 2°, da Lei nº
10.684/2003). Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

159. 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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

160. 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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 
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161. 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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

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

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

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

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

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

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

164. 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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

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

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

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

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

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

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

167. Processo: TRF5-0000156-41.2014.4.05.8303-
ACR

Voto: 6017/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
SERRA TALHADA

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO.  OFERECIMENTO  DE  DENÚNCIA.
RECEBIMENTO. PROPOSTA DE SURSIS. POSTERIOR NOTÍCIA DE QUE O DEPOIMENTO
FALSO FORA USADO COMO PROVA EMPRESTADA EM PROCESSO DIVERSO. ADITAMENTO
DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. REVOGAÇÃO DA BENESSE PELO MPF. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO,  QUE  CONCEDEU,  DE  OFÍCIO,  O  INSTITUTO  DESPENALIZADOR.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MEMBRO MINISTERIAL.  ANULAÇÃO DO DECISUM
PELO TRIBUNAL.  PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO COM REMESSA DOS AUTOS A ESTE
COLEGIADO. MATÉRIA NÃO AFETA À ALÇADA DESTA 2ª  CCR.  ATUAÇÃO DEVIDAMENTE
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EXARADA PELO PROCURADOR OFICIANTE. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. INTELIGÊNCIA
DO ART. 383 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Ação penal que foi ajuizada
pelo Ministério Público Federal, tendo em vista oferecimento de denúncia pela prática de crime de
falso testemunho (art. 342, caput, do CP) no bojo de reclamatória trabalhista. 2. Oferecimento de
proposta de suspensão condicional  do processo ao réu pelo  Membro ministerial.  3.  Posterior
notícia de que o depoimento falso do mesmo agente fora usado como prova emprestada em
processo laboral  diverso.  4.  Aditamento da  exordial  acusatória  e  revogação da benesse pelo
Parquet Federal, com amparo na ocorrência de concurso formal de crimes e de desatendimento
ao requisito objetivo legal de pena não superior a 01 (um) ano. 5. Discordância do Magistrado,
que concedeu, de ofício, o instituto despenalizador, por entender não ter havido concurso formal
de  infrações.  6.  Apresentação  de  recurso  de  apelação  pelo  MPF  ao  TRF  da  5ª  Região,
requerendo fosse anulada a decisão proferida pela instância de piso e remetidos ao autos a este
Colegiado.  7.  Deferimento  do  pleito  recursal  pelo  Tribunal.  8.  Prolação  de  nova  decisão.
Manutenção da divergência. 9. Remessa dos autos a esta 2º CCR. 10. Dissenso que recai em
torno da tipificação dos fatos, após oferecimento da denúncia e antes da sentença, hipótese não
disciplinada  no  art.  62  da  LC  nº  75/93,  nem  no  Código  de  Ritos  Penais.  Devida  atuação
ministerial, no uso de sua independência funcional. Conforme previsão legal disposta no art. 383
do CPP, quando da sentença (momento oportuno),  se,  em consequência de definição jurídica
diversa, houver possibilidade de proposta de sursis, o juiz procederá de acordo com o disposto na
lei. Se o Parquet insistir na tipificação e recusar a oferecer o instituto, ao apresentar razões de
apelação  ao  Órgão  Judicial  ad  quem,  cabe,  pois,  ao  Tribunal  competente  decidir  acerca  da
capitulação  delitiva,  e,  dada  a  judicialização  do  caso,  ao  final,  então,  o  Membro  ministerial
analisará,  tão  só,  os  requisitos  subjetivos  para  agraciar  o  agente,  ou  não,  com  a  benesse
mencionada,  podendo  esta  Câmara  Criminal  decidir  acerca  de  eventual  divergência  sobre  o
atendimento de tais requisitos subjetivos, nos moldes do Verbete Sumular nº 696 da Corte Maior.
11. Não conhecimento da remessa.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pelo  não  conhecimento
(Suspensão condicional), 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

168. Processo: DPF/ITZ/MA-00074/2013-INQ Voto: 5979/2016 Origem: GABPRM2-HAM - HILTON 
ARAUJO DE MELO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

169. Processo: 1.25.007.000267/2015-05 Voto: 5968/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto crime
de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) em razão do não recolhimento devido das
contribuições  previdenciárias por  sociedade empresária  no ano de 2015.  2.  O Procurador  da
República oficiante,  com arrimo na natureza material  do crime e na ausência de constituição
definitiva do crédito tributário, promoveu o arquivamento dos autos, realçando incidir, na espécie,
a Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. 3. Atecnia do art. 83 da Lei 9.430/96.
Pela análise da Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o prévio
exaurimento da via administrativa é condição objetiva de punibilidade apenas em relação aos
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crimes materiais contra a ordem tributária. 4. O crime tipificado no art. 168-A do Código Penal é de
natureza  formal.  Caracteriza-se  pelo  não  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições
previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal não se refere a supressão ou alteração do
tributo. Por isso, não há motivo para obstar a persecução penal até o término de procedimento
administrativo  destinado  a  apurar  o  crédito  tributário.  5.  No  caso,  há  indícios  suficientes  do
cometimento do crime de apropriação indébita previdenciária, no que o arquivamento mostra-se
prematuro. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

170. Processo: DPF/GVS/MG-00615/2015-INQ Voto: 6003/2016 Origem: GABPRM2-BJSN - BRUNO
JOSE SILVA NUNES

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado em agência da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT. Declínio que se recebe como arquivamento. Revisão
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação que o valor subtraído no roubo é de R$ 02.045,77 (dois
mil e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) e que pertenciam ao Banco do Brasil. Tem-
se que o roubo em agência própria dos Correios, com emprego de arma de fogo, caracteriza
ofensa direta aos serviços e interesses da empresa pública federal e, consequentemente, atrai a
competência da Justiça Federal (CF, artigo 109, inciso IV). No caso dos autos, em que pese a
quase totalidade do montante roubado pertencer contratualmente ao Banco do Brasil, sociedade
de economia mista, tem-se que quem detinha o dinheiro roubado era a EBCT, e contra esta foi
praticada a conduta, sendo a empresa pública sujeito passivo do crime de roubo. Diligências.
Laudo de perícia papiloscópica que concluiu pela não coincidência entre as impressões digitais
encontradas no local  do crime e as impressões digitais  do  suspeito  apontado pelos Policiais
Militares.  Impressões digitais  que  não  coincidem com qualquer  outra  constante  do  banco  de
dados da AFIS. Autor do crime que se utilizava de capacete na hora do delito, inviabilizando a
identificação  do  mesmo por  meio  das  imagens obtidas.  Inexistência  de testemunhas aptas  a
individualização, 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 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

171. Processo: 1.00.000.006984/2016-52 Voto: 5975/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir da remessa de documentos enviados ao
Ministério  Público  Federal  pela  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Currais  Novos/RN,
relativamente a procedimento apurado naquela Promotoria, em que se visualizou possível crime
contra a administração atribuídos a diretores de hospitais daquela municipalidade, envolvendo
recursos federais repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de possível crime de
estelionato (CP, art. 171) atribuído a médico, que teria se servido da estrutura do SUS, durante
expediente  laborado  em  favor  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  realizando  atendimentos
particulares, mediante cobrança de remuneração específica de pacientes. Promoção de declínio
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parcial  de  atribuições  do  apuratório  ao  Ministério  Público  Estadual,  quanto  ao  crime  de
estelionato.  Continuidade  das  investigações no  que  diz  respeito  à  malversação  dos  recursos
públicos  federais.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).
Médico que é vinculado à Secretaria  Estadual  de Saúde do Rio  Grande do Norte.  Cobrança
indevida de valores de pacientes para realizar  procedimentos albergados ordinariamente pelo
SUS, inclusive servindo-se da estrutura deste para fazê-lo,  que acarreta prejuízo,  apenas,  ao
particular, de quem aquele obtém vantagem ilícita. Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC
nº: 81912 RS, Relator: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 20/08/2002, Segunda Turma,
Data de Publicação: DJ 13-09-2002). 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
persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  MPE.  Ratificado  o  declínio,
reafirmando a ausência de atribuição do MPF por este Colegiado, por se tratar de ato complexo,
que  pressupõe dupla  aferição,  nos  moldes  do  Enunciado  nº  02  do  Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal1, resta instalado conflito de atribuições entre Membros do MPF e do
MPE,  pelo  que  o  dissenso  deve  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).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir o
presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

172. Processo: 1.14.000.000578/2016-91 Voto: 5977/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de maus tratos (CP, art. 136) praticado por genitora
em desfavor de filho infante, no Município de Salvador/BA. Revisão de declínio de atribuições
(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
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.

173. Processo: 1.15.004.000088/2016-17 Voto: 5972/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  de  calúnia  (CP,  art.  138)  e  de  injuria  (CP,  art.  140).
Representante que narra ofensa pessoal, em conversa particular, realizada por meio do aplicativo
Whats  App.  Arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Segundo o Enunciado nº 50 deste Órgão Revisor: O fato de a
conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, por si só, a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal do crime tipificado no art. 20 da Lei nº
7.7169/89.. Com efeito, para se falar em atribuição federal, são necessários dois requisitos: 1)
previsão do tipo em tratado ou convenção internacional ao qual o Brasil tenha aderido; e 2) início
da execução, ou seu resultado, tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Aplicação à espécie,
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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  provas  da  transnacionalidade  da  conduta  encetada.  Ausência  de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

174. Processo: 1.18.000.001097/2016-53 Voto: 6006/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de vilipendiar publicamente ato ou objeto religioso (CP, art. 208).
Representante  relata  que  uma  página  em  rede  social  vende  estátuas  sacras  que  são
transformadas em personagens. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). 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.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

175. Processo: 1.22.003.000377/2016-91 Voto: 6007/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de maus-tratos a idoso (Lei nº 10.741/03, art. 99). Representante
narra  que  compareceu  ao  guichê  com propósito  de  adquirir  uma  passagem e  aduz  que  foi
atendida pelo funcionário que a teria mal tratado, chamando-a, inclusive, de velha. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fato narrado que não se enquadra em qualquer das
hipóteses previstas no art. 109 da Constituição da República. Ausência de elementos capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

176. Processo: 1.24.001.000137/2016-32 Voto: 6019/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato na modalidade tentada (CP, art. 171 c/c art. 14, II). Anúncio
suspeito de aluguel de imóvel em site. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Possível  tentativa  de  crime  praticada  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.
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177. Processo: 1.26.001.000400/2016-19 Voto: 5978/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de comercialização de produtos destinados a fins terapêuticos ou
medicinais (CP, art. 273, § 1º-B, incisos I e II) sem registro junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  ANVISA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Venda que se deu em território nacional. Ausência
de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
a persecução penal. Inexistência de indícios de internacionalidade do delito ou ofensa direta e
específica  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.  Precedente  do
Superior Tribunal de Justiça (CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje
01/02/2011). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

178. Processo: 1.30.001.002585/2016-73 Voto: 6005/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei  nº 11.343/06, art.  33),
favorecimento a prostituição (CP, art. 228) e fraudes. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  nos  crimes  apontados.  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.

179. Processo: 1.30.001.002718/2016-10 Voto: 5973/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de fato.  Representação. Suposto crime de ameaça (CP, art.  147).  Representante que
alega  sofrer  ameaças  de  morte  por  pessoa  que  não  aceita  termo  de  cessão  de  direitos
hereditários, assinado em benefício de seus filhos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Eventuais  irregularidades  e  prejuízos  que  foram  suportados,
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 de atribuições.

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

180. Processo: 1.30.017.000455/2016-27 Voto: 5986/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes contra a honra. Representante alega ter sido vítima de calúnia e
difamação pelas polícias civil  e militar,  no Ministério Público, na Justiça,  Defensoria Pública e
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Conselho Tutelar. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Supostos crimes atribuídos a
servidores públicos estaduais. 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 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.

181. Processo: 1.34.015.000089/2016-87 Voto: 6024/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPEVA-SP

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposta ocorrência do crime de falsidade ideológica em face
da Junta Comercial (CP, art. 299). 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). Ausência de atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

182. Processo: 1.34.024.000115/2016-68 Voto: 6004/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de lesão corporal (art. 129 do CP) e de ameaça (art. 147 do CP).
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crime cometido entre particulares. 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.

Pelo Provimento do recurso

183. Processo: 1.34.004.000474/2015-72 Voto: 6016/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: NF. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334, § 1º, c). CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
DECISÃO PROFERIDA POR ESTA 2ª CCR QUE DESIGNOU O MEMBRO SUSCITADO PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO
DA REMESSA. ERRO DE FATO. CORREÇÃO DO NOME DO SUJEITO ATIVO DO DELITO.
ACOLHIMENTO  DO  MÉRITO  RECURSAL.  REFORMA  DO  DECISUM.  ATRIBUIÇÃO  DA
PROCURADORA SUSCITANTE PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Pedido
de reconsideração formulado por Procurador da República designado por este Colegiado para
prosseguir  na  persecução  penal,  em julgamento  proferido  em 29/02/2016,  que  conheceu  do
conflito instalado e, no mérito, deu-lhe parcial procedência, ajustando os fatos investigados ao
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crime  de  descaminho  e  determinando  a  atribuição  do  Procurador  Suscitado  para  o  feito,  na
inteligência do Verbete Sumular nº 151 do Superior Tribunal de Justiça, que fixa a competência
para eventual ação penal pelo lugar da apreensão do bem. 2. No entanto, assinala o Procurador
ora Recorrente a existência de erros materiais no decisum proferido por esta 2ª CCR, no que diz
respeito ao nome do ente coletivo investigado e à ausência de apreensão de mercadorias, que
foram consumidas, tendo sido aplicada pena de multa pelo Fisco. 3. Conhecimento da remessa.
Necessidade de retificação do nome do sujeito ativo do delito. Acolhimento do mérito recursal. 4.
Com efeito, segundo RFFP recolhida nos autos, As mercadorias haviam sido consumidas e a
pena de perdimento foi convertida em Multa no Valor Aduaneiro das Mercadorias.. 5. Disposição
do art. 334 do CP de que incorre na mesma pena do descaminho quem: c) vende, expõe à venda,
mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em (...);  d) adquire,  recebe ou oculta,  em
proveito  próprio  ou  alheio,  no  exercício  de  atividade  comercial  ou  industrial,  mercadoria  de
procedência  estrangeira,  desacompanhada  de  documentação  legal,  ou  acompanhada  de
documentos que sabe serem falsos.. 6. Investigada que logrou êxito em receber e vender, no
exercício de sua atividade industrial e comercial, mercadorias cuja importação promoveu mediante
a interposição fraudulenta de outra sociedade, utilizada por ela como empresa de fachada na
documentação  apresentada  aos  órgãos  fiscais,  com o  fim  de  ocultar  sua  qualidade  de  real
adquirente  dos  bens  fraudulentamente  importados.  7.  Delito  que  se  consumou  quando  do
recebimento  e  da  venda  das  mercadorias  importadas  fraudulentamente  pelo  ente  coletivo
investigado, que tem sua localizada no Município de Hortolândia/SP (inteligência do art. 70 do
CPP).  8.  Precedente  do  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região  (Processo
00147320420074036181,  Apelação  Criminal   46969,  Primeira  Turma,  Publicação  e-DJF3:
25/05/2015). 9. Atribuição para prosseguir na persecução penal que é da Procuradora Suscitada,
por deter atribuição sob o Município em que sediada a sociedade investigada. 10. Reforma da
deliberação  desta  2ª  Câmara,  no  Voto  nº  1602/2016,  proferido  na  636ª  Sessão de  Revisão,
julgado em 29/02/2016.

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.

Homologação de Arquivamento

184. Processo: DPF/AGA/TO-00048/2016-INQ Voto: 5969/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e de uso de
documento público falso (CP, art. 304). Abertura de conta bancária na Caixa Econômica Federal
CEF no Município de Araguaína/TO, mediante utilização de Registro Geral (carteira de identidade)
contrafeito, o que só foi percebido por funcionário da agência quando do retorno do investigado
para realização de saque. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.
Informação  do  Instituto  de  Identificação  de  que  a  identidade  pertence  a  uma  sequência  em
branco, que não consta do prontuário físico nem do registro do sistema estadual de identificação
civil. Núcleo da identificação da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal
no  Estado  do  Tocantins  que  informou  não  ter  sido  constatada  a  identidade  morfológica  da
impressão digital aposta no documento falso àquelas indicadas pelo Sistema Automatizado de
Identificação de Impressões Digitais - AFIS. Endereço residencial informado pelo investigado que
não foi encontrado. Imagens de circuito interno de filmagem que não estavam mais armazenadas,
dado o decurso de mais de 20 (vinte) dias. Ausência de indícios mínimos da autoria delitiva e de
linha investigativa capaz de elucidá-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.
18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

185. Processo: SRPF-AP-00182/2015-INQ Voto: 5951/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
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COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial. Representação. Possíveis crimes de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º), de
falsidade ideológica (CP, art. 299) e de uso de documento público falso (CP, art. 304). Investigada
que teria obtido, via judicial, pensão por morte indevida, valendo-se, para tanto, de certidão de
óbito da qual não constava informação de que o de cujus tinha deixado 03 (três) filhos. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Supostos crimes dos arts. 299 e 304 do CP: delitos
que seriam perpetrados no intuito de obtenção da benesse e restariam absorvidos pelo crime fim
(estelionato).  Ausência,  porém,  de inautenticidade no teor  documental  adversado.  Crimes não
configurados. Homologação do arquivamento. 2) Suposto crime do art. 171, § 3º do CP: benefício
que foi  concedido livre  de vícios materiais  e processuais.  De todo modo, se fraude existisse,
embora imoral, apenas poderia caracterizar litigância de má-fé, sujeita às sanções previstas no
art. 18 do Código de Processo Civil, sendo penalmente atípica a figura do estelionato judiciário,
ante a sujeição do documento ao contraditório e à ampla defesa,  bem assim a aplicação do
princípio  da proteção judiciária (art.  5º,  incisos XXXV e LV,  da CF).  Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (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;  RHC
61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe 15/02/2016). Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

186. Processo: SR/PF/CE-01354/2015-INQ Voto: 5955/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4º, inc. I, cc. art. 14,
inc.  II)  praticado  em  desfavor  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos   EBCT,  em
06.07.2015, no Município de Maracanaú/CE. Arrombamento de porta dos fundos que dá acesso a
agência,  de  porta  de  sala  de expedição  e  de porta  da  sala  da  tesouraria,  sem,  no  entanto,
obtenção de êxito no acesso à sala do cofre. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Ausência de prejuízo financeiro. Existência de imagens da ocorrência delitiva até o momento
em que  o  autor  cortou  a  fiação  do  sistema.  Baixa  qualidade  das  imagens.  Inviabilidade  de
extração  de  características  mínimas  do  agente.  Inexistência  de  testemunhas.  Carência  de
elementos  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de Ritos Penais e do
Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

187. Processo: 1.14.000.000544/2016-04 Voto: 5949/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) atribuído a
ex-Secretário  de Saúde do Estado da Bahia.  Descumprimento de ordem judicial  federal  para
fornecimento de medicamento a paciente do Sistema Único de Saúde com neoplasia maligna
(câncer) nos pulmões, com metástase para o cérebro, que veio0 a óbito, bem como ausência de
apresentação de justificativa para o não cumprimento da determinação. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Oitiva do ex-secretário, que informou ter adotado, assim
que  tomou  conhecimento  e  apesar  da  falta  de  orçamento,  as  providências  necessárias  à
efetivação  da  decisão  do  Juízo.  Ausência  de  prova  de  dolo  na  conduta  adversada.
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Desorganização  e  burocracia  administrativa.  Posterior  cumprimento  da  medida  judicial.
Fornecimento do remédio pela União em quantidade suficiente para o tratamento. Investigado
que, quando do óbito da paciente, não estava mais no referido cargo. Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

188. Processo: 1.14.000.000993/2016-44 Voto: 5983/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Representante relata um possível crime virtual supostamente praticado pelo pai de
sua filha, consistente no acesso indevido ao seu perfil em rede social e invasão de seu aparelho
celular.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Foram  acostadas  imagens  de
mensagens  recebidas  pela  representante,  que  justificariam  o  que  ela  qualifica  como
desconfianças  e  suposições.  As  mensagens  acostadas  na  representação  retratam  convites
ordinariamente enviadas pelo facebook, destinados à publicidade da rede social. Inexistência de
indícios da prática de crime. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

189. Processo: 1.14.000.002368/2015-56 Voto: 5947/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime do artigo 299 do Código Eleitoral atribuído a
Prefeito do Município de Feira de Santana/BA. Possível utilização indevida de transporte público
municipal a pessoas carentes e a idosos, para participação em mutirão de saúde, em troca de
votos relativos ao pleito municipal do ano de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências. Oitiva do diretor do estabelecimento de saúde frequentado pelos pacientes,
que declarou ter o atendimento ocorrido no âmbito do Programa Saúde em Movimento, no qual
sua clínica foi escolhida, mediante licitação, para consulta de população com idade acima de 60
anos, residente em Municípios da Bahia, sem nenhuma finalidade eleitoral. Pesquisa realizada na
rede mundial de computadores em que se atestou ter o referido programa iniciado no de 2009,
encontrando-se regulamentado por normas do Ministério da Saúde,  que estabelecem critérios
objetivos  para  sua  execução,  em  417  Municípios  baianos  contemplados  com  a  atividade.
Informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia de que tal programa é executado por
regiões,  escolhidas  com  base  nos  critérios  de  maior  desassistência  ocular,  e  aplicado  em
Municípios  polos,  com participação  dos  Municípios  vizinhos,  aos  quais  cabe  a  administração
pública de cada uma das comunidades. Serviço lastreado por critérios objetivos, conforme datas
preestabelecidas pela entidade gestora estadual, sem ingerência municipal, nem incremento de
atividades  em  períodos  próximos  ao  prélio  eleitoral.  De  todo  modo,  o  programa  atende  ao
requisito da Lei das Eleições, que permite, no ano do pleito, a realização de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior (art. 73, § 10º, da Lei nº
9.504/97). Arquivamento dos fatos e homologação na esfera cível. Inexistência de troca de votos
pela prestação do serviço adversado. 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.

190. Processo: 1.14.003.000108/2016-05 Voto: 5953/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
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BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  anônima.  Suposto  crime  de  fraude  em certame  de  interesse
público (CP, art. 311-A) ou de estelionato (CP, art. 171). Representante que relata ter recebido
telefonema de pessoa que venderia  gabarito  do exame da Ordem dos Advogados do Brasil.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Narrativas vagas.  Impossibilidade de
diligenciar  junto  à  representante  para  complemento  das  informações.  Relato  que  não guarda
verossimilhança, por se referir a fraude em prova que sequer havia sido elaborada. Ausência de
justa causa para o prosseguimento do feito. Desnecessidade de comunicação de eventual crime
de estelionato entre particulares ao Ministério Público Estadual, por se tratar de denúncia anônima
e altamente genérica, desprovida de suporte probatório mínimo. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

191. Processo: 1.15.002.000021/2016-01 Voto: 5990/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista (CP, art. 342).
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Discrepância  entre  os  depoimentos  das
testemunhas da reclamante e da reclamada. Da leitura das afirmações adversadas, verificam-se
meras  contradições,  as  quais  foram  desinfluentes  ao  deslinde  da  causa,  denotando,  assim,
simples diferença de percepção sensorial e cognitiva acerca de fatos narrados. Inexistência de
indícios suficientes da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

192. Processo: 1.16.000.001205/2016-62 Voto: 5985/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representante  noticia  sofrer  ameaças  e  perseguições  por  pessoas  não
identificadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de consistência
na narrativa apresentada pelo interessado. Denúncia genérica, desconexa, sem identificação de
seus  autores  ou  de  qualquer  outro  elemento  concreto  que  possa  orientar  uma  investigação.
Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a deflagração de procedimento investigativo.
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.

193. Processo: 1.16.000.002229/2016-39 Voto: 5991/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Consulta apócrifa ao MPF
indagando se candidato a concurso público que apresentou documento onde alega deficiência
visual  para  cargo  que  tem como um dos  requisitos  para  a  posse  a  apresentação  de  CNH,
categoria  D,  teria  cometido  crime.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Inexistência da indicação de autoria, bem como elementos probatórios mínimos necessários à
deflagração  penal.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
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arquivamento.

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

194. Processo: 1.20.000.000174/2015-19 Voto: 6036/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).
Desatendimento  a  ordem  judicial  expedida  pelo  Juízo  Federal  da  Subseção  Judiciária  de
Diamantino/MT atribuído a ex-Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e a ex-Secretário
de Saúde da mencionada municipalidade, relativamente a procedimento cirúrgico ofertado pelo
Sistema Único de Saúde  SUS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência.
Informação de que o procedimento cirúrgico requisitado não era disponível pelo SUS. Excesso
burocrático evidenciado para o cumprimento da ordem, de difícil  concretização no termo e no
modo desejáveis. Posterior cumprimento efetivo da determinação judicial. Ausência de prova de
dolo  na  conduta  examinada.  Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

195. Processo: 1.20.000.001843/2015-70 Voto: 5988/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de descaminho (CP, art. 334, §1º, alínea c), praticado antes do advento da
Lei nº 13.008/2014. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data
de 04/12/2003. Pena máxima cominada ao delito de 4 (quatro) anos de reclusão. Prescrição da
pretensão punitiva  já  que decorridos mais de oito  anos da data  dos fatos (art.  109,  IV,  CP).
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.

196. Processo: 1.22.001.000271/2016-16 Voto: 6010/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de ameaça (CP, art. 147) e de injúria racial (CP, art. 140, § 3º).
Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC n°  75/93).  Representação  ininteligível.  Informações
desconexas e genéricas. Impossibilidade de delimitação do objeto da investigação. Ausência dos
elementos mínimos necessários à deflagração da persecução penal e, por conseguinte, de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

197. Processo: 1.22.007.000022/2016-62 Voto: 5948/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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VARGINHA-MG

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação
Civil  Pública)  atribuído  a  advogado  de  sociedade  empresária  privada.  Descumprimentos
reiterados de ordens proferidas pela  Procuradoria  do Trabalho no Município  de Varginha/MG,
consistente  no  retardamento  de  informações  sobre  dados  relevantes  à  propositura  de  ACP.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Posterior  cumprimento  efetivo  da
determinação. Ausência de dolo na conduta perpetrada. Lado outro, conforme consulta realizada
no  sítio  eletrônico  da  Procuradoria  do  Trabalho  no  Município  de  Varginha/MG,  os  dados
requisitados pelo MPT não se mostraram imprescindíveis à propositura da mencionada ação, para
fins de persecução penal, pois o correspondente inquérito civil continua tramitando perante aquela
Procuradoria,  com  adoção  de  novas  providências  para  o  seu  deslinde.  Homologação  do
arquivamento.

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

198. Processo: 1.23.000.001941/2016-86 Voto: 6030/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de
benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 03/2005 a 02/2007. 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 09 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.

199. Processo: 1.23.000.001946/2016-17 Voto: 5952/2016 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 parcelas de
benefício  previdenciário,  após  óbito  da  titular,  entre  as  competências  de  11.2006  a  11.2008.
Revisão de 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 (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 da autoria delitiva e de diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório
atual. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, sobretudo ante o
lapso decorrido entre as datas dos fatos e a presente data. Precedente deste Colegiado (Voto n°
1547/2016, Inquérito Policial nº 00149/2012, julgado em 29.02.2016, à unanimidade, na Sessão
de Revisão nº 636). 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.
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200. Processo: 1.25.000.001643/2016-11 Voto: 5987/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  violação  de  correspondência  (art.  40  da  Lei  6.538/78).
Irregularidade constatada no Centro  de Tratamento de Encomendas  CTE, onde deu entrada
invólucro sem conteúdo. Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Foram
realizadas apurações no Centro de Tratamento de Encomendas de Curitiba/PR, entretanto não foi
possível identificar o responsável ou precisar quando ocorreu a espoliação e se realmente foi no
âmbito de Curitiba/PR. ECT informou que não foram obtidas imagens. Ausência de indícios de
autoria, já que a violação da encomenda pode ter se dado em qualquer das etapas, não havendo
linha investigativa apta a elucidar quem teria praticado o crime. Homologação do arquivamento.

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

201. Processo: 1.25.008.000174/2016-43 Voto: 5945/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Denúncia apócrifa. Relato de existência de chácara em que ocorreria treinamento
de  tiros  e  de  explosivos  por  grupo  de  criminosos,  que,  supostamente,  explodiriam  caixas
eletrônicos de bancos, no Município de Ponta Grossa/PR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Entrevistas  com  proprietários  de  estabelecimentos  comerciais,
funcionários  e  residentes  próximos  à  localidade  referenciada.  Depoentes  que  afirmaram
desconhecer a ocorrência dos fatos noticiados. Impossibilidade de escorreita identificação do local
mencionado  na  representação.  Ausência  de  materialidade  delitiva  e  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

202. Processo: 1.26.001.000279/2015-44 Voto: 5998/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) em razão
do descumprimento de ordem judicial ocorrido no bojo de ação trabalhista em trâmite perante 1ª
Vara  do  Trabalho  de  Juazeiro/BA.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Investigada que apresentou justificativa plausível para a impossibilidade material de cumprimento
da ordem. A morosidade no cumprimento das determinações judiciais se deu por cautela e por
fatos  alheios  à  sua  vontade.  Ausência  de  provas  de  dolo  concreto  na  conduta  perpetrada.
Atipicidade penal. Homologação do arquivamento.

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

203. Processo: 1.27.002.000061/2016-23 Voto: 6009/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de fato. Denúncia anônima que relata aquisição de fazendas a mando de ex-Presidente da
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República e seu filho, no Município de Baixa Grande do Ribeiro/PI. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Narrativa genérica. Representante que sequer noticia cometimento de crime
específico,  além  de  não  indicar  elementos  mínimos  que  justifiquem  a  deflagração  de
procedimento  investigativo,  como  por  exemplo,  identificação  das  fazendas  supostamente
compradas ou das pessoas que figuram formalmente como proprietárias dos imóveis. Inexistência
de indícios  suficientes  da prática  de  crime.  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.

204. Processo: 1.29.000.000596/2016-40 Voto: 5970/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Possível  crime  de  sonegação  de  correspondência  (Lei  nº
6.538/78, art. 40, § 1º). Funcionária dos Correios que relata ter visto envelope da agência jogados
no chão, em avenida no Município de Alvorada/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Diligência.  Brigada  Militar  que  compareceu  ao  local  referido  mas não encontrou
nenhum objeto postal ali descartado. Ausência de provas da materialidade delitiva. Inexistência de
diligências viáveis a modicarem o panorama probatório atual 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.

205. Processo: 1.29.000.001315/2016-76 Voto: 6028/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  artigo  171,  §  3º)  praticado  em
desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS,  em razão  da  realização  de  saques
indevidos de benefício previdenciário após óbito da titular. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 04.08.2004. Pena máxima cominada ao delito de 06
(seis)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  já  que
decorridos  mais  de  12  anos  da  data  do  último  saque  (CP,  art.  109,  inc.  III).  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.

206. Processo: 1.29.000.001765/2016-69 Voto: 5989/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289, § 1º). Proprietário
de estabelecimento comercial recebeu uma cédula de R$ 100,00 (cem reais) falsa. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Apresentação espontânea das cédulas à autoridade
policial. Ausência de tentativa de inserção da cédula falseada no mercado. Denunciante informou
que não sabe precisar o nome e as características da pessoa que utilizou a nota falsa. Ausência
de indícios mínimos de autoria. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa
para  o  Departamento  do  Meio  Circulante  do  Banco  Central  do  Brasil  (MECIR/BACEN),  que
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mantém base de dados sobre moeda falsa. 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.

207. Processo: 1.29.000.002510/2016-13 Voto: 5956/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação apócrifa. Relato de crime de racismo ou contra a honra praticado
por meio de rede social na Internet, tendo em vista declaração associando homossexualidade à
pedofilia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Representante que, sequer,
apontou o teor da frase supostamente ofensiva, tecendo, apenas, comentários em relação a tal
mensagem. De todo modo, entende este Colegiado que o uso de expressões indelicadas, de mau
gosto e deselegantes não configuram os crimes previstos no art. 20 da Lei n° 7.716/89 ou no art.
140,  §  3°,  do CP,  pelo  que se revelaria,  em tese,  atípica  a  conduta homofóbica examinada.
Precedente desta 2ª CCR (Processo n° 1.14.013.000012/2014-58, Voto n° 1729/2014, Sessão n°
596, de 28/04/2014, votação unânime). 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.

208. Processo: 1.29.014.000189/2016-83 Voto: 6029/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de
benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 03/1998 a 03/2006. 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.

209. Processo: 1.30.001.002773/2016-00 Voto: 6027/2016 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 (art. 147 do CP). Representante anônimo relata que
sofre ameaças de morte através de ligações em seu celular e sempre é vigiado por bandidos que
não sabe ao certo quem são. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia
apócrifa,  genérica,  não  havendo nenhuma indicação  de  fato  concreto,  preciso  ou de  autoria.
Inexistência de indícios que possa levar a efetiva ocorrência de crime. Ausência de provas da
materialidade delitiva 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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210. Processo: 1.30.005.000278/2016-18 Voto: 5963/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação Fiscal Para Fins Penais. Suposto crime de contrabando (CP, art.
334, § 1º, alíneas c e d), praticado antes do advento da Lei nº 13.008/2014. Apreensão de 01
(uma) Máquina Eletrônica Programada  MEP (caça-níquel), com peças e acessórios de origem
estrangeira, em estabelecimento comercial, no Município de Niterói/RJ. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 16.04.2008. Pena máxima cominada em
abstrato  ao  delito  que  é  de 04  (quatro)  anos  de  detenção.  Prescrição  da  pretensão punitiva
estatal. Decurso de mais de 08 (oito) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. IV). 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.

211. Processo: 1.30.005.000285/2016-10 Voto: 5957/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de fato.  Crime de contrabando (CP, art.  334,  § 1º,  alíneas c e d),  praticado antes do
advento da Lei nº 13.008/2014. Apreensão de 01 (uma) Máquina Eletrônica Programada  MEP, do
tipo  caça-níquel,  com  peças  e  acessórios,  supostamente  de  origem  estrangeira  em
estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso
que data de 16/04/2008. Pena máxima cominada ao delito que é de 04 (quatro) anos de detenção.
Prescrição da  pretensão punitiva  estatal  calculada  pela  pena máxima cominada em abstrato.
Decurso  de  mais  de  08  (oito)  anos  da  data  dos  fatos  (CP,  art.  109,  inc.  IV).  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.

212. Processo: 1.30.005.000288/2016-53 Voto: 5964/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação Fiscal Para Fins Penais. Suposto crime de contrabando (CP, art.
334, § 1º, alíneas c e d), praticado antes do advento da Lei nº 13.008/2014. Apreensão de 01
(uma) Máquina Eletrônica Programada  MEP (caça-níquel), com peças e acessórios de origem
estrangeira, em estabelecimento comercial, no Município de Niterói/RJ. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 16.04.2008. Pena máxima cominada em
abstrato  ao  delito  que  é  de 04  (quatro)  anos  de  detenção.  Prescrição  da  pretensão punitiva
estatal. Decurso de mais de 08 (oito) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. IV). 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.

213. Processo: 1.30.005.000289/2016-06 Voto: 5960/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato.  Crime de contrabando (CP, art.  334,  § 1º,  alíneas c e d),  praticado antes do
advento  da  Lei  nº  13.008/2014.  Apreensão  de  02  (duas)  Máquinas  Eletrônicas  Programadas
MEP,  do  tipo  caça-níquel,  com peças  e  acessórios  supostamente  de  origem  estrangeira  em
estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso
que data de 06/08/2008. Pena máxima cominada ao delito que é de 04 (quatro) anos de detenção.
Prescrição da  pretensão punitiva  estatal  calculada  pela  pena máxima cominada em abstrato.
Decurso  de  mais  de  08  (oito)  anos  da  data  dos  fatos  (CP,  art.  109,  inc.  IV).  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.

214. Processo: 1.30.005.000300/2016-20 Voto: 5965/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação Fiscal Para Fins Penais. Suposto crime de contrabando (CP, art.
334, § 1º, alíneas c e d), praticado antes do advento da Lei nº 13.008/2014. Apreensão de 01
(uma) Máquina Eletrônica Programada  MEP (caça-níquel), com peças e acessórios de origem
estrangeira, em estabelecimento comercial, no Município de Niterói/RJ. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 16.04.2008. Pena máxima cominada em
abstrato  ao  delito  que  é  de 04  (quatro)  anos  de  detenção.  Prescrição  da  pretensão punitiva
estatal. Decurso de mais de 08 (oito) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. IV). 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.

215. Processo: 1.33.000.001344/2016-13 Voto: 6034/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de fato. Disparo de arma de fogo e invasão a prédio de Justiça Trabalhista no Município de
Florianópolis/SC,  em 10.05.2016.  Indivíduo  não  identificado  que  adentrou  à  área  pública  por
janela de banheiro, momento em que o segurança o avistou e disparou em sua direção, atingindo,
apenas, batente de porta de recinto.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc.  IV).
Diligência.  Perícia.  Quanto ao crime de disparo de arma de fogo,  a conduta do segurança é
guarnecida pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, por estar agindo
dentro de suas atribuições e dever de proteger o patrimônio público frente a perigo de invasão.
Quanto á invasão ao prédio da Justiça Laboral, não existem vestígios capazes de motivarem a
realização  de  outras  medidas  investigativas  para  determinação  da  autoria,  sobretudo  porque
ausente registro de imagens e de testemunhas. 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.

216. Processo: 1.35.000.000790/2016-28 Voto: 5966/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20) ou de injúria racial (CP, art.
140,  §  3º)  praticado  entre  particulares  por  meio  de  canal  na  Internet.  A frase  possivelmente

76



Ata da 656ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00251685/2016

preconceituosa teve o seguinte teor: Se você vesse o quão branco eu sou. (SIC). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de intenção deliberada de incitar ou de
induzir à prática de racismo, mediante indução ou incitação à discriminação ou ao preconceito de
raça,  cor  etnia,  religião  ou  procedência  nacional.  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.

217. Processo: 1.35.000.000923/2016-66 Voto: 5946/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  narrando  diversas  condutas,  citando  autoridades  e  pessoas
famosas, nacionais e estrangeiras, Juízes Federais de diversos países, Cardeais e até mesmo o
Papa, além de afirmar que pessoas que frequentavam sua casa teriam sido assassinadas ou
estrupadas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Denúncia  genérica,
circunstâncias  fáticas  totalmente  desconexas,  incompreensíveis,  com  citações  vagas  e
inverossímeis.  Inexistência  de  indícios  de  prática  criminosa.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

218. Processo: 1.11.000.000491/2016-25 Voto: 5982/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168) Representação informando
que beneficiário do INSS, portador de distúrbios mentais, não usufrui de seu benefício pelo fato de
sua mãe ter se apropriado do seu cartão, vindo a se utilizar do dinheiro em benefício próprio.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) recebido como 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 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.

219. Processo: 1.25.000.001970/2016-73 Voto: 5974/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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. Vítima que relata ter recebido diversas mensagens informando que seu número de
telefone teria sido clonado. Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR/MPF).  Diligência.  Ofício  da  Agência  Nacional  de
Telecomunicações   ANATEL,  informando  acerca  da  ausência  de  potencialidade  lesiva  das
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mensagens relatadas. Fato investigado que, por si só, não tem o condão de afetar os serviços de
telecomunicação.  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 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.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

220. 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. 

221. Processo: JF/SP-0009425-43.2006.4.03.6104-
INQ

Voto: 5880/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OBTENÇÃO DE
FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART. 19). CPP, ART. 28 C/C LC N.º
75/93, ART. 62, IV. USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO
JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.  CONDUTA QUE SE SUBMETE,  EM TESE,  AO TIPO
PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM CRIMES DE
LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 19
da Lei nº 7.492/86 praticado por pessoas interpostas de representante de construtora e gerentes
da agência da Caixa Econômica Federal localizada em Mongaguá/SP, consistente na obtenção
fraudulenta  de  financiamentos  para  aquisição  de  material  de  construção  com  vistas  ao
favorecimento  da  referida  sociedade  empresária.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito quanto ao crime do artigo 19 da Lei nº 7.492/86 e o declínio de
competência quanto ao crime do artigo 312, §1º, do CP ao Juízo Federal de Santos praticado
pelos funcionários públicos da Caixa Econômica Federal.  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. 3. No caso em
exame,  verifica-se  que  houve  a  obtenção  de  financiamento  propriamente  dito,  haja  vista  a
previsão contratual da destinação específica para o dinheiro, qual seja, a aquisição de material de
construção,  sendo  impertinente  qualquer  consideração  a  respeito  da  magnitude  do  prejuízo
suportado  pela  entidade  lesada  com  o  escopo  de  desclassificação  de  conduta.  4.  Nessas
condições, definida a modalidade da operação realizada  financiamento  e diante do quadro fático
delineado nos autos, a conduta dos agentes se ajusta fielmente ao crime do art. 19 da Lei n.
7.492/1986, o qual deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal, nos termos do art. 26 da
Lei n. 7.492/1986. Precedentes do STJ: CC 122.257/SP, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira,
DJE  de  12/12/2012;  CC  140.381/PR,  Rel.  Ministro  Reynaldo  Soares  da  Fonseca,  3ª  Seção,
julgado em 24/06/2015 e CC 114.030/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Seção, julgado
em 26/3/2014. 5. Ademais, existem elementos probatórios que revelam a probabilidade de conluio
fraudulento  do representante da construtora com os gerentes da instituição financeira lesada,
razão pela qual essa conduta se amolda ao crime contra o sistema financeiro, o que afasta a
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tipicidade de peculato-furto. 6. Não homologação do arquivamento do feito quanto ao crime do
artigo 19 da Lei nº 7.492/86 e não homologação do declínio de competência quanto ao crime do
artigo  312,  §1º,  do  CP.  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 do feito quanto ao crime do artigo 19 da Lei nº 7.492/86 e não homologação do
declínio  de  competência  quanto  ao  crime do  artigo  312,  §1º,  do  CP.  e  designação de  outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 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.

222. Processo: JF/CE-0004847-57.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5934/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º), consistente no repasse de
uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) à funcionária de estabelecimento comercial. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Morte do investigado no dia 30/05/2015. Certidão de
óbito  juntada  aos  autos  à  fl.  75.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  I).  Necessidade  de
comunicação do fato e de 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.1

Deliberação: Em 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.

223. Processo: JF/URA-0005320-81.2015.4.01.3802-
NOTCRI

Voto: 5854/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar crime contra a ordem tributária praticado por dentista (Lei nº 8.137/90, art.
2º, I), consistente na omissão de rendimentos referentes à sua atividade profissional, nos anos-
calendário  de  2011  a  2013,  a  fim  de  se  eximir  do  pagamento  de  tributo.  2.  Promoção  de
arquivamento fundada na ausência de autoria. Autos remetidos à 2ª Câmara para fins do art. 62,
IV,  da  LC  nº  75/93.  3.  As  diligências  realizadas  não  demonstraram  a  inequívoca,  segura  e
convincente ausência de justa causa para a persecução penal. 4. Somente após o exaurimento
das diligências  capazes de  esclarecer  o  ocorrido,  é  que  o Ministério  Público  Federal  poderá
concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve
requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. 5. Não homologação do arquivamento e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

224. Processo: PRM-JND-3422.2014.000088-7-INQ Voto: 5884/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Roubo qualificado (CP, art. 157, § 1º, incisos I e II) contra agência da Empresa
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Brasileira de Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas
diligências no local dos fatos. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

225. Processo: 1.31.000.001515/2015-90 Voto: 5852/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85 praticado por Deputado Estadual de
Rondônia, consistente na recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à
propositura de ação civil pelo Ministério Público do Trabalho. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Arts. 32, §4º, e 108, I, da Constituição Federal. Competência do
Tribunal Regional Federal para processar e julgar o feito em decorrência de o investigado possuir
foro  por  prerrogativa de função.  Precedentes do STF:  HC 92.266,  rel.  Min.  Cezar Peluso,  2ª
Turma, julgamento em 02/03/2010; HC 80.612, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, julgamento
em 04/05/2001. Precedentes do STJ: HC 56.597, rel. Min. Paulo Gallotti, 6ª Turma, julgamento em
20/09/2007.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  e
remessa dos autos ao Procurador Regional da República da 1ª Região.

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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

226. Processo: DPF/SNM/PA-00070/2016-INQ Voto: 5856/2016 Origem: GABPRM2-RKBC - 
RAFAEL KLAUTAU BORBA COSTA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  de  esbulho  possessório  em
fazenda situada no município de Alenquer/PA por integrantes da associação Cruzeirão. CP, art.
161, § 1º, II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Caso em que se
verifica disputa por terras particulares, sem envolver nenhuma discussão sobre direito indígena.
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Carência 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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

227. Processo: DPF/VGA-00233/2014-INQ Voto: 5931/2016 Origem: GABPRM1-LHA - LUCAS 
HORTA DE ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de uso de documento falso (CP, art.  304 c/c art.  297), consistente na
apresentação de certidão conjunta positiva com efeitos de negativa relativa a tributos federais não
autêntica perante a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Revisão de declínio de
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atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª  CCR).  Ausência  de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Súmula 546 do STJ:
A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

228. 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. 

229. Processo: 1.17.002.000148/2016-47 Voto: 5894/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado por instituições de ensino
superior não credenciada pelo Ministério da Educação, consistente no recebimento indevido de
mensalidades sem a expedição de diploma de graduação. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Prejuízo suportado unicamente pelos estudantes.  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.

230. Processo: 1.20.000.000988/2016-34 Voto: 5887/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostas irregularidades praticadas por representantes de sociedade empresária
que atua no ramo de transporte, consistentes no descumprimento de acordo trabalhista celebrado
com  seus  empregados  a  fim  de  que  estes  recebessem o  valor  de  comissão  pelas  viagens
realizadas.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Demais  irregularidades
apontadas  cuja  investigação  de  âmbito  civil  incumbe  ao  Ministério  Público  do  Trabalho,  nos
termos do art. 84-II da LC nº 75/93: Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito
das suas atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos Capítulos I, II, III e IV do
Título I, especialmente: II - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre
que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público do Trabalho.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

231. 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. 
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232. Processo: 1.30.005.000316/2016-32 Voto: 5897/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime praticado contra pessoa idosa por seu filho (Lei nº 10.741/03, arts.
102  e 106),  consistente  na indução de  pessoa idosa  a outorgar-lhe  procuração  para  fins  de
administração de bens e constituição de dívidas. 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.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

233. Processo: 1.30.009.000204/2016-41 Voto: 5883/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possíveis  crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art.  33,  caput,  da Lei  nº
11.343/2006) e de corrupção de menores majorada (Lei nº 8.069/90, art. 244-B, §2º), consistente
na exploração de crianças e adolescentes para atividade de tráfico de drogas em comunidades no
município de Arraial do Cabo/RJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedente do STJ: CC 144.030/MS, Terceira Seção, DJe 02/03/2016. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

234. 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. 

Homologação de Arquivamento

235. Processo: DPF/RN-00784/2013-IP Voto: 5891/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra correntista da Caixa Econômica Federal
(CP, art. 171, § 3º),  consistente na obtenção indevida de valor relativo ao seguro-desemprego
mediante  apresentação  de  Carteira  Nacional  de  Habilitação  falsa  ao  funcionário  público  da
referida empresa pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As imagens não
foram capazes de identificar a autora do saque. 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.
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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.

236. Processo: 1.11.000.001481/2014-45 Voto: 5841/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral. Suposto crime de corrupção eleitoral praticado pelo prefeito
de Santana do Mundaú (CE, art.  299),  consistente na entrega de casas do programa federal
Minha  Casa  Minha  Vida  em  troca  de  votos  para  candidatos  por  ele  indicados.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia genérica e vaga sem a apresentação de provas ou
de indicação de linhas investigativas. 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.

237. Processo: 1.14.000.001588/2016-43 Voto: 5115/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto de bilhete premiado de concurso de prognósticos (CP, art.
155). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia teratológica e bastante genérica.
Ausência de autoria 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.

238. Processo: 1.14.001.000474/2016-76 Voto: 4882/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

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). Vários recebimentos indevidos de parcelas de benefícios
previdenciários, referentes às competências de 08/2005 a 04/2008, após a morte dos segurados
nos  anos  de  2005  a  2008.  Benefícios  recebidos  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.
Segurados não possuíam 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.

239. Processo: 1.15.000.002908/2015-64 Voto: 5849/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de suposta prática do crime de sonegação de autos de reclamação
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trabalhista.  Art.  356  do  Código  Penal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Autos devolvidos ao cartório judicial.  Inexistência de retenção dolosa por parte da
advogada e ausência de prejuízo às partes. Precedente do STJ: RHC 45.651/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, DJe 25/08/2014. Homologação do arquivamento.

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

240. Processo: 1.18.002.000117/2016-59 Voto: 5992/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostos crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art.  1º)  e  a  economia  popular  (Lei  nº  1.521/51)  praticados  por  representantes  de  sociedade
empresária que presta serviços de transporte, consistente na ausência de apresentação à ANP
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) de notas fiscais de aquisição de
óleo diesel relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, no prazo de 48 horas. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Secretaria da Receita Federal do Brasil informou que
não  possui  interesse  fiscal  nos  fatos  narrados  pela  ANP  diante  da  ausência  de  elementos
concretos caracterizadores de infração à legislação tributária. A aplicação de multa no valor de R$
50.000,00 constitui sanção suficiente e eficaz à referida infração administrativa (Lei nº 9.847/99,
art. 3º, VI). 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.

241. Processo: 1.23.000.000764/2016-11 Voto: 5119/2016 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. 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.

242. Processo: 1.23.000.001944/2016-10 Voto: 5892/2016 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  abril  de  2005  a
outubro de 2007. 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
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de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

243. Processo: 1.23.000.001945/2016-64 Voto: 5932/2016 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 setembro de 2006 a
agosto de 2008. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Benefício recebido mediante
a  utilização  de  cartão  magnético.  Segurada  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.

244. Processo: 1.27.001.000076/2016-00 Voto: 5117/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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. 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.

245. Processo: 1.29.000.002578/2016-01 Voto: 5888/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta tentativa de crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo
e  concurso  de  pessoas (CP,  art.  155,  §4º,  I  e  IV)  contra  agência  dos  Correios.  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.

246. 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. 
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247. 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. 

248. Processo: 1.30.001.003889/2012-24 Voto: 5408/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

249. Processo: 1.30.005.000330/2016-36 Voto: 5895/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

250. Processo: 1.33.000.000880/2016-93 Voto: 5113/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  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). 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.

251. Processo: 1.35.000.001848/2014-99 Voto: 5890/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposta propaganda eleitoral criminosa (Lei nº 9.504/97,
art.  39,  §5º,  III),  consistente  na divulgação de propaganda eleitoral  de candidato  a Deputado
Estadual mediante uso do aplicativo WhatsApp no dia da eleição. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos de autoria delitiva. Diligências realizadas não
conseguiram identificar  como  as  mensagens  foram enviadas,  o  local  de  onde  elas  partiram,
tampouco os responsáveis pelos terminais eletrônicos, haja vista que as linhas foram adquiridas e
postas em nome de terceiros que não tinham nenhuma ligação com os fatos. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

252. Processo: 1.20.005.000186/2015-01 Voto: 4696/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar irregularidades na execução do Programa Minha Casa
Minha Vida no município de Rondonópolis/MT. Promoção de arquivamento que se recebe como
Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Suposta alienação ou locação dos imóveis
pelos beneficiários do referido programa do governo federal. Ausência de indícios de fraude na
distribuição  das  moradias  ou  nas  escolhas  das  famílias  beneficiadas,  capazes  de  justificar  a
atribuição  do  Parquet  Federal  para  persecução  penal.  Descumprimento  de  impedimentos
contratuais que ensejam sanções no âmbito cível,  tais como a perda do imóvel,  mas que, na
esfera penal, se restringe aos interesses de particulares, não havendo lesão direta e específica a
bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Homologação  do  declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

253. Processo: 1.23.007.000126/2016-30 Voto: 5122/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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,  consistente  no  recebimento  de  vantagem  indevida  mediante  falsa  promessa  de
celebração de contrato de mútuo feneratício.  Recebimento do arquivamento como 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 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.

254. 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. 

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

255. Processo: JF/ITJ/SC-5002686-
78.2013.4.04.7208-INQ - Eletrônico 

Voto: 5896/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ITAJAÍ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DO DECLÍNIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV.
INTRODUÇÃO  EM  TERRITÓRIO  NACIONAL  DE  PRODUTOS  ESTRANGEIROS
FALSIFICADOS.  CRIME  CONTRA O  REGISTRO  DE  MARCAS,  LEI  9.279/96,  ART.  190,  I.
CONTRABANDO,  CP,  ART.  334.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  ATRIBUIÇÃO  DO
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime
previsto  no  artigo  190,  inciso  I,  da  Lei  nº  9.279/96  e  crime  do  art.  334  do  Código  Penal,
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consistente  na  introdução  em  território  nacional  de  mercadoria  de  procedência  estrangeira
falsificada. 2. Promoção de arquivamento pelo Procurador da República e discordância do Juiz
Federal que remeteu os autos a 2ª CCR/MPF, para fins de revisão, nos termos do art. 28 do CPP
c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Indícios da prática do crime de contrabando, caracterizado pela
aquisição no exterior e posterior vinda ao Brasil de mercadorias contrafeitas, acompanhadas de
documentação  possivelmente  falsa.  4.  Demonstrada  a  potencial  transnacionalidade  do  crime,
firme é o entendimento do Superior tribunal de Justiça no sentido de que a competência para
processar e julgar o delito é da Justiça Federal, conforme acórdão CC 121.941/PR. 6. O Brasil é
signatário da Convenção Universal sobre Direito de Autor, revista em Paris, em 24 de julho de
1971, conforme Decreto n. 76.905/1975. 7. Havendo convenção internacional da qual o Brasil é
signatário e evidenciada a potencial transnacionalidade na conduta investigada, aplica-se o art.
109, V, da Constituição. 8.Competência da Justiça Federal  para processar e julgar o crime e,
consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal para a investigação no presente
caso.  8.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução criminal.

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.

256. Processo: DPF/JZO/BA-00257/2013-INQ Voto: 5774/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. RECEBIMENTO INDEVIDO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO TITULAR. CRIME DE ESTELIONATO (CP,
ART.  171,  §  3º).  PRESENTES  INDÍCIOS  DA  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática  do  crime de  estelionato  previdenciário,  tipificado  no  art.  171,  §  3º,  do  Código  Penal,
consistente  no recebimento indevido  de benefício  previdenciário  após o  óbito  do titular.  2.  O
Procurador da República promoveu o arquivamento com base na evidente ausência de dolo. 3.
Discordância do Magistrado. 4. A respeito do crime de estelionato previdenciário, tipificado no
artigo  171,  §  3º,  do  Código  Penal,  consistente  no  recebimento  indevido  de  benefício
previdenciário, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal editou, em
27/11/2013, a Orientação nº 04, orientando ao membros do MPF que oficiam na área criminal a
dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e
determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação i) relativas a fatos já
abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva,  cujo termo inicial  é a data do último saque
efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de até três
benefícios  previdenciários.  5.  No  caso  em  exame,  a  investigada  recebeu  irregularmente  o
benefício previdenciário após o óbito do titular no período compreendido entre dezembro de 2006
e outubro de 2007, o que não se enquadra na referida Orientação nº 04. 6. 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.  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.

257. Processo: JFA/TO-0000057-60.2014.4.01.4301-
INQ

Voto: 5923/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato (CP, art.  171,  § 3°) consistente em fraude no
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recebimento de valores provenientes do programa social Bolsa Família. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no período entre 2002 e 2003. Transcurso de lapso
temporal  por  mais  de 12 (doze) anos.  Pena máxima cominada de 8 (oito)  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

258. Processo: JF/CE-0004357-35.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5773/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP. Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Abertura
de conta corrente na Caixa Econômica Federal, supostamente com a utilização de documento
falso, para obtenção de empréstimo consignado, em 2010. 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 (A
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no exercício das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso I da Lei Complementar n.º 75 de 1993, ORIENTA os
membros do Ministério Público Federal com atuação na área criminal sob sua coordenação a
observarem,  em  suas  promoções  de  arquivamento,  o  seguinte  critério,  não  se  aplicando  à
hipótese  a  regra do  Enunciado nº  36:  A antiguidade do fato  investigado,  o  esgotamento  das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento
da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP). Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Insistência no arquivamento.

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

259. Processo: JF/CE-0004457-87.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5783/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto contra agência dos Correios (CP, art. 155, § 4º, I e II), mediante
arrombamento do cofre, após a perfuração da parede que dá acesso à tesouraria. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Embora  demonstrada  a  materialidade,  não  há
elementos suficientes da autoria delitiva. Não existem imagens da ação criminosa, tendo em vista
que a  única  câmera  de segurança  estava  desligada  e,  mesmo assim,  localiza-se  no hall  de
entrada  da  agência.  Exames  periciais  realizados.  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, 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.

260. Processo: JF/CE-0004651-29.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 5775/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Inquérito Policial. Uso de documento falso (CP, art. 304) em ação previdenciária movida em face
do INSS, em 2009. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada
abstratamente ao crime de falsificação é de 6 (seis) anos de reclusão. Prazo prescricional de 12
(doze) anos. Investigada possui mais de 70 anos. Prazo prescricional reduzido à metade. Extinção
da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III c/c art.
115). Homologação de arquivamento.

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

261. Processo: JF/PR/CUR-5064758-
12.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 5778/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art.  2º,  I).  Prestar  informações  falsas  na  declaração  de  Imposto  de  Renda  Pessoa  Física.
Informação  da  Receita  Federal  de  que  o  contribuinte  aderiu  ao  parcelamento  da  Lei  nº
11.941/2009, encontrando-se suspensa a exigibilidade dos créditos, nos termos do art. 68 da Lei
nº 11.941/2009. Aplicação do Enunciado n° 19 da 2ª CCR/MPF (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). 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.

262. 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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Crime de moeda falsa
(CP, 289, §1º). Repasse de apenas 01 (uma) cédula no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para
pagamento em estabelecimento comercial. Agente questionado pela vítima no momento dos fatos
afirmou ter  recebido  a  cédula  de terceira  pessoa.  Investigado não foi  localizado  para  prestar
informações  nos  autos  por  trabalhar  de  forma  itinerante  em  montagem  de  circos  e  feiras
comerciais. Fato ocorrido no dia 13/02/2012. Ineficácia de outras diligências para localização e
elucidação quanto ao dolo do agente. Aplicação do Enunciado nº 60 da 2ª CCR (É cabível  o
arquivamento  de  procedimento  investigatório  referente  ao  crime  de  moeda  falsa  quando  a
quantidade e o  valor  das cédulas,  o modo que estavam guardadas pelo  agente,  o modo de
introdução ou a tentativa de introdução em circulação, o comportamento do agente ou as demais
circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo
inviável ou improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo decurso do tempo
- 108ª Sessão de Coordenação, de 7.3.2016. 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.

263. Processo: JF-RJ-0504338-63.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 5776/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento
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indevido de benefício previdenciário nos períodos de 1994 a 2005 e 2008 a 2010. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal. Pena máxima
cominada em abstrato para o delito de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Investigado
com mais de 70 (setenta) anos. Decurso de mais de 06 (seis) anos da data do último saque
irregular, ocorrido em 07/2010. Extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 115, 107, inc. IV, e
109, inc. III, todos do Código Penal. Homologação do arquivamento.

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

264. Processo: JF-SAN-0000597-09.2016.4.03.6104-
COMPF

Voto: 5777/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART.
334-A,  §  1º).  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 160
(cento e sessenta) 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

265. Processo: JF/SP-0015137-59.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 5915/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA,
MESMO  ESTANDO  COM  A  INSCRIÇÃO  SUSPENSA  POR  DECISÃO  ADMINISTRATIVA.
POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO PENAL. INVESTIGADO QUE ATUOU
EM CAUSA PRÓPRIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar a conduta do investigado que, apesar de impedido administrativamente pela Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB, teria, supostamente, advogado em causa própria nos autos de IPL e
em  audiência  do  Juizado  Especial  Federal.  2.  Promoção  de  arquivamento  pelo  membro  do
Ministério  Público Federal.  3.  Discordância  da Magistrada.  4.  O investigado não representava
interesse de terceiros, tendo atuado em causa própria em ambas as situações. 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.

266. Processo: TRE/MG-INQ-0000045-
26.2015.6.13.0222

Voto: 5872/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: NOTÍCIA-CRIME.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA  (ART.  347  DO  CÓDIGO
ELEITORAL).  PROMOTORA  ELEITORAL:  ATIPICIDADE.  DISCORDÂNCIA  DO  JUÍZO
ELEITORAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL
DIRETA  E  INDIVIDUALIZADA.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia-crime  instaurada  para  apurar  suposta  prática  de  desobediência,
previsto no art. 347 do Código Eleitoral, consistente no descumprimento de ordem de Promotora
de  Justiça  Eleitoral  por  parte  de  coordenador  de  comitê  eleitoral.  2.  A Promotora  de  Justiça
oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender atípica a conduta, já que a ordem teria
sido emanada do Ministério  Público Eleitoral,  sendo que  o tipo se  aperfeiçoaria  apenas com
ordem advinda da Justiça Eleitoral. 3. O Juízo eleitoral, por sua vez, discordou da fundamentação
exarada pelo membro Ministerial, por entender que o simples fato da ordem ter sido emanada
pelo Ministério Público Eleitoral, por si só, não teria o condão de tornar a conduta atípica, já que o
investigado teria ordem legal,  direta e específica, contrariando normas e instruções da Justiça
Eleitoral. Por fim, juntou jurisprudência semelhante ao caso, que entendia configurado o crime de
desobediência eleitoral quando da oposição a atuação fiscalizatória do Ministério Público. 4. Para
a configuração do crime descrito no art. 347 do Código Eleitoral, é necessário que tenha havido
ordem judicial direta e individualizada transmitida ao agente, o que não foi verificado no caso,
tendo em vista que a ordem foi proferida por membro do Ministério Público Eleitoral, restando
atípica a conduta do autor do fato. 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.

267. Processo: 1.22.000.002351/2016-16 Voto: 5908/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de sentença trabalhista em que se reconheceu o pedido de
horas  extras  concernentes  à  jornada  que  teria  superado  44  horas  semanais,  diferenças  de
adicional de insalubridade e de FGTS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não
consta da sentença notícia de eventual apropriação indébita previdenciária e pagamento extra
folha. Inexistência de fatos que ensejem 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

268. Processo: 1.22.024.000175/2015-11 Voto: 5954/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Cobrança excessiva de encargos financeiros. Peças informativas encaminhadas
ao MPF pela Promotoria de Justiça de Ubá/MG, noticiando suposta prática de crimes contra o
sistema financeiro nacional. Atipicidade da conduta quanto ao crime do art. 16 da Lei nº 7.492/86.
Financiamento concedido por quem possui autorização do BACEN para operar como instituição
financeira no mercado de capitais. Ausência de elementos mínimos de prova que demonstrem a
prática do crime tipificado no art. 8º da Lei nº 7.492/86. As instituições financeiras não se sujeitam
à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Enunciado de Súmula nº 596 do
STF. Incompetência da Justiça Federal e, por conseguinte, falta de atribuição do MPF, nos termos
do artigo 109 da Constituição. Possível crime contra as relações de consumo  art. 7º, V, da Lei nº
8.137/90.  Competência  da  Justiça  Estadual.  Conflito  negativo  de  atribuições  suscitado  pelo
Parquet Federal. Cabe ao Procurador-Geral da República dirimir conflito de atribuições entre o
Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, 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,
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1672, 1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
ao Exmo. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir o presente conflito de atribuições,
nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

269. Processo: 1.16.000.002355/2016-93 Voto: 5791/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DESCAMINHO (CP, ART. 334, DO CP). ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO
NA  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA,  ANTE  A  AUSÊNCIA  DE  LANÇAMENTO  DO  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LEI  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  APLICAÇÃO DA
ORIENTAÇÃO  Nº  23  DA 2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta
prática  do  delito  previsto  no  art.  334,  do  Código  Penal,  devido  a  flagrante  de  transporte  de
produtos  de  origem  estrangeira  desacompanhados  da  documentação  necessária  que
comprovasse seu ingresso regular no país. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito, por atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de lançamento do
crédito tributário. 3. Aplicação da Orientação nº 23 da 2ª CCR: ORIENTA os membros do MPF a
ratificarem o caráter formal do crime de descaminho, o qual se consuma com a simples conduta
de  iludir  o  Estado,  quanto  ao  pagamento  dos  tributos  devidos,  quando  da  importação  ou
exportação  de  mercadorias,  não  sendo  necessária  a  prévia  constituição  definitiva  do  crédito
tributário  para  a  persecução  penal.  4.  E  mais,  a  despeito  do  baixo  valor  das  mercadorias
apreendidas, não se aplicaria, in casu, o princípio da insignificância, tendo em vista que se extrai
dos autos que a investigada foi surpreendida em outras ocasiões com mercadorias de origem
estrangeira desacompanhadas de documentação fiscal, o que demonstra sua habitualidade nesse
tipo de prática criminosa. 5.  Designação de outro membro do Ministério Público Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

270. Processo: 1.34.001.000568/2016-52 Voto: 5879/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTRO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM CTPS (ART.
297,  §4º,  CP).  REVISÃO  DO  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  FATO  TÍPICO  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  o
descumprimento  de  legislação  trabalhista,  em  razão  da  ausência  de  anotação  de  vínculo
empregatício em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  considerar  que  a  falta  de  anotação,  pelo
empregador, na CTPS do funcionário não configura crime, e sim, falta administrativa grave. 3. A
omissão  de  registro  de  vínculo  empregatício  em  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social
subsumi-se ao tipo do art. 297, § 4º, do Código Penal, entendimento consolidado no Enunciado nº
26 desta 2ª CCR. 4. 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. 5. 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  persecução  penal  pertence  ao  Ministério  Público  Federal.  6.  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
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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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

271. Processo: 1.00.000.012069/2016-04 Voto: 5874/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de ameaça (CP, art. 147) cometido entre
particulares.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

272. Processo: 1.10.000.000169/2016-33 Voto: 5914/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Denúncia  anônima  que  noticia  o  uso  de
procuração adulterada com a finalidade de vender imóvel pertencente a espólio e para realizar
saque  de  conta  poupança.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

273. Processo: 1.17.000.000343/2016-97 Voto: 5871/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Invasão clandestina de área militar,  por civil  (Código Penal  Militar,  art.  302).
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -  2ª CCR).  Crime militar praticado por civil  em face da
Marinha do Brasil. Conduta narrada que pode constituir crime efetivamente militar (CPM, art. 9º,
III). Competência da Justiça Militar. Precedente: STF - HC: 113128 RJ , Relator: Min. ROBERTO
BARROSO,  Data  de  Julgamento:  10/12/2013,  Primeira  Turma,  DJe-035  DIVULG  19-02-2014
PUBLIC 20-02-20141. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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 vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Participou da votação Dr. Juliano baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

274. Processo: 1.17.000.000811/2016-23 Voto: 5943/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  que  noticia
possível  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147),  praticado  entre  particulares.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
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atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

275. Processo: 1.20.002.000081/2016-55 Voto: 5936/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime de receptação qualificada (CP,
art.  180,  §  1°).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Loja  de
assistência técnica de celulares investigada estaria  supostamente praticando a receptação de
mercadorias roubadas, pois a referida loja comercializa produtos novos com preços diferentes
daqueles praticados no mercado. 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.

276. Processo: 1.22.000.003053/2016-35 Voto: 5918/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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). Investigado estaria falsificando página de sítio de compra eletrônico
com o fito de praticar o delito. 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.

277. Processo: 1.22.003.000347/2016-85 Voto: 5787/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular narrando possível fraude na implantação de loteamento
em  terreno  de  propriedade  particular.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam qualquer  infração  penal  em  prejuízo  direto  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas.  Ausência 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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278. Processo: 1.22.014.000115/2016-06 Voto: 5909/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUN DE SÃO 
JOÃO DEL REI/LAVRAS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Crimes  de  estelionato  (CP,  art.  171)  e
associação criminosa (CP, art. 288), cometidos entre particulares. Revisão de declínio (Enunciado
n° 32 - 2a CCR).  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

279. Processo: 1.23.002.000173/2016-23 Voto: 5938/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização irregular de medicamentos sem licença da autoridade
sanitária competente. CP, art. 273, § 1º-B, VI. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR).
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça
Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 126.223/SP, Dje 15/05/2013; CC 119.594/PR, DJe
18/09/2012; CC 122.740/PR, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR,
DJe 01/02/2011. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

280. Processo: 1.23.006.000083/2016-01 Voto: 5842/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de falsidade ideológica (CP,  art.  299).  Termo de declarações
dando conta de que os dados pessoais do declarante teriam sido usados para constituição de
estabelecimento empresarial,  sem sua anuência.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). A inserção de dados ou apresentação de documentos falsos perante Junta Comercial sob a
supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o
reconhecimento da competência  da  Justiça Federal  para processar  e  julgar  os  crimes contra
aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e específicos.
Competência  da  Justiça  Estadual.  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.

281. 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. 
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282. Processo: 1.27.000.001569/2016-69 Voto: 5873/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Notícia da utilização de certificado falso em processo seletivo para formação de
cadastro reserva de entidade do denominado Sistema S. Documento não apresentado perante
órgão público federal. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público Federal  para a persecução penal.  Precedente:  CC 27.071/SP,  Rel.  Ministro
FERNANDO GONÇALVES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2001, DJ 20/08/2001, p. 3471.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

283. Processo: 1.29.000.000919/2016-03 Voto: 5924/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato mediante descontos em folhas de pagamento de
professores  federais  referentes  a  empréstimos  consignados  contratados  com  empresas
particulares, sem autorização. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Instituições  financeiras  privadas.  Prejuízo  contra  patrimônio  particular  de  servidores  públicos.
Inocorrência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes STJ:
CC  201300991032,  Alderita  Ramos  de  Oliveira   Terceira  Seção,  DJE  29/05/2013  e  CC
201202272015, Marco Aurélio Belizze  Terceira Seção, DJE 14/02/2013. 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.

284. Processo: 1.29.000.001491/2016-16 Voto: 5786/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de dano (CP, art. 163, III). Avariação da proteção do botão de
parada de emergência de trem urbano, de propriedade de sociedade de economia mista. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Eventual lesão ao patrimônio de sociedade de economia
mista.  Ausência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  Inteligência  do
Enunciado 42 da Súmula do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual  processar e julgar as
causas cíveis  em que é parte  sociedade de economia  mista  e  os  crimes praticados em seu
detrimento. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

285. Processo: 1.29.016.000083/2016-60 Voto: 5792/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível infração prevista no art. 168, III, a, do Decreto Estadual nº 39.688/99.
Empresa autuada pela Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal, órgão da
Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul, pela rotulagem irregular de
produtos  alimentícios  (laticínios).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Ato  de
fiscalização a cargo de órgão subordinado à Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do
Rio Grande do Sul. 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 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

286. Processo: 1.30.001.001578/2016-54 Voto: 5834/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Movimentação
financeira atípica de empresa, por meio de seu procurador. 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. 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.

287. Processo: 1.30.001.001669/2016-90 Voto: 5781/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de extorsão (CP, art. 158). Uso de conta bancária da
Caixa Econômica Federal para recebimento de valores resultantes do golpe de falso sequestro.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). A CEF informou que não se responsabiliza
por uso irregular de conta bancária para recebimento de depósitos oriundos de golpes. Dano não
suportado pela instituição bancária. Prejuízo limitado aos particulares. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

288. Processo: 1.30.001.001995/2016-05 Voto: 5789/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Suposta  incitação  à  violência  contra  as  mulheres,  praticada  durante  programa  de
televisão. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas que não apontam
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qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas. Ausência 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

289. Processo: 1.30.001.002305/2016-27 Voto: 5784/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  locupletamento  ilícito  por  parte  de  empresa
contratada por instituição bancária, sociedade de economia mista. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Eventual lesão ao patrimônio de sociedade de economia mista. Ausência de
ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. Inteligência do Enunciado 42 da Súmula do
STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte
sociedade  de  economia  mista  e  os  crimes  praticados  em  seu  detrimento.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

290. Processo: 1.30.001.002663/2016-30 Voto: 5911/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  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.

291. Processo: 1.30.001.002795/2016-61 Voto: 5917/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão que
noticia  a prática de crimes de ameaça, difamação, agressão física,  dentre  outros,  praticados,
supostamente, por integrantes da máfia dos caça-níqueis, em face do denunciante. Revisão de
declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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292. Processo: 1.30.001.002813/2016-13 Voto: 5937/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de extorsão (CP, art. 158). Uso de conta bancária da
Caixa Econômica Federal para recebimento de valores resultantes do golpe de falso sequestro.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Prejuízo limitado aos particulares. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

293. 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. 

294. Processo: 1.30.017.000241/2016-51 Voto: 5788/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de violação de correspondência (CP, art.  151). Representante
informa  que  suas  correspondências  vêm  sendo  violadas  habitualmente,  possivelmente  por
moradores da vila onde reside. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

295. Processo: 1.33.003.000213/2016-81 Voto: 5875/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de falsa identidade (art. 307,
CP).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2ªCCR).  Haitiano  estaria  se  passando  por
presidente de associação, no Município de Criciúma. Lesão a interesses de particulares. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

296. 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
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203). Ausência de indícios de materialidade delitiva. Recebimento da promoção de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR)  como  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Homologação.

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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

297. Processo: DPF/AGA/TO-00159/2015-INQ Voto: 5848/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Saque  fraudulento  de
benefício do Programa de Integração Social  PIS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligências. Oitiva dos envolvidos. Informação de que os documentos pessoais (RG e CPF) do
beneficiário foram extraviados em 2012. Inexistência de imagens das câmeras de segurança da
lotérica onde ocorreu o saque, tendo em vista que as imagens são deletadas após o prazo de
trinta dias. Impossibilidade de identificar a autoria do crime. Ausência de elementos suficientes da
autoria delitiva. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

298. Processo: SPF/BA-00156/2013-INQ Voto: 5017/2016 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representação formulada
perante o MPF. Falsificação de assinatura do destinatário, levada a efeito por carteiro, funcionário
das agências dos correios, em Aviso de Recebimento, de correspondência remetida pela Receita
Federal do Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela
DPF. Provas da autoria e materialidade. Tipo que exige dolo específico para sua realização com
especial fim de agir, consubstanciado em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Não se vislumbra das diligências realizadas a ocorrência do
elemento subjetivo do tipo. Precedente do STJ1: (HC 106.244/SP, Rel.  Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta  Turma,  julgado  em  20/10/2015,  DJe  06/11/2015)  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.

299. Processo: SR/PF/CE-01212/2014-INQ Voto: 5601/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Comunicação de Infração
Ambiental  oriunda do IBAMA. Inserção de declaração falsa,  quanto ao porte  da empresa, no
sistema CTF/IBAMA, acarretando com isso o pagamento de taxa de controle ambiental a menor.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela DPF. Empresa fez
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o parcelamento da multa aplicada pelo IBAMA. Pagamento da multa e o retroativo da diferença da
taxa  devida.  Conduta  que  não  ultrapassou  os  limites  da  esfera  administrativa.  Empresa  não
reincidente em autuações pelo IBAMA. Divergência de dados em sistema de informações, por si
só,  não  indica  a  prática  delitiva.  Ausência  de  dolo  na  conduta  perpetrada  que  não  possuiu
potencialidade lesiva para a fé pública e tampouco causou perigo à segurança do meio ambiente.
Quitação do tributo ambiental pelo investigado (TCFA), extinguiu a punibilidade do suposto crime
de sonegação fiscal,  restando extinto,  por consequência,  eventual crime meio de inserção de
dados inverídicos no SICAFI com a finalidade de pagar a referida taxa a menor. 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.

300. Processo: SR/PF/CE-01568/2015-INQ Voto: 5958/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/1986), sonegação
fiscal (art. 1º, I e II, da Lei nº 9.137/90) e descaminho (art. 334 do Código Penal). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Subfaturamento  de  exportações  de  pescado.
Internalização ilícita de dinheiro. Conduta que não se amolda ao tipo do art. 22, parágrafo único,
da Lei nº 7.492/1986. Valores que fizeram o caminho inverso ao de crimes de evasão de divisas,
entrando  irregularmente  no  Brasil  por  meio  de  operação  dólar-cabo.  Atipicidade  da  conduta
praticada quanto ao crime de evasão de divisas. Demais fatos supostamente configuradores do
delito de evasão de divisas. Coisa Julgada. Processamento e condenação nos autos do Processo
nº 0023620-73.2004.4.05.8100. Crime de sonegação fiscal. Informes da Receita Federal do Brasil
dando conta da decadência do crédito tributário.  Falta de justa causa. Delito de descaminho.
Ilusão  de  pagamento  de  imposto  de  exportação  na  saída  de  mercadoria  subfaturada.  Não
incidência  do  referido  tributo  no  pescado  exportado.  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.

301. Processo: 1.11.000.000228/2016-36 Voto: 5724/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Servidor  publico estadual que obteve empréstimo consignado perante a CEF teve o valor  da
parcela  já  descontada  de  sua  remuneração,  debitada  de  sua  conta  poupança,  sem  sua
autorização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato que não demonstra qualquer
prejuízo  à  CEF.  Celeuma contratual  a  ser  dirimida  entre  o  servidor  e  o  Governo  do Estado.
Ausência de outros elementos concretos de convicção acerca de real existência de ilícitos, de
atuação do órgão ministerial. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

302. Processo: 1.11.000.001272/2015-82 Voto: 6012/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  praticado  no  curso  de
Reclamação  Trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais
inconsistências  no  depoimento  prestado  por  testemunha.  Declarações  desconsideradas  pelo
Magistrado, que proferiu sentença fundada em outros elementos existentes nos autos. Ausência
de potencialidade lesiva nas declarações, que não influíram no julgamento da causa. Falta de
justa  causa  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°  0000393-
37.2015.4.02.5001, Voto n° 1905/2015, Sessão n° 617, de 06/04/2015, 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.

303. Processo: 1.12.000.000055/2015-38 Voto: 5836/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) ocorrido em ação trabalhista.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Questão  fática  relacionada  ao  meio  de
transporte utilizado até o local de prestação do serviço que, em tese, seria diversa da relatada
pela testemunha. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

304. Processo: 1.14.000.002772/2015-20 Voto: 5740/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  Conselho  de  Controle  de  Atividades
Financeiras  (COAF),  dando  conta  de  movimentações  financeiras  atípicas.  Possível  crime  de
lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
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
evidenciam a ocorrência de crime antecedente de competência da Justiça Estadual (receptação
de carga roubada para revenda no estabelecimento comercial  dos investigados).  Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Documentação  já  enviada  ao  Ministério  Público  Estadual  pelo  COAF,
prescindindo-se do declínio de atribuições. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

305. Processo: 1.14.002.000129/2016-22 Voto: 5847/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  de  cooperativa  dando  conta  de  possíveis  irregularidades  na
exploração de mina, no garimpo da Serra da Carnaíba, Município de Pindobaçu/BA. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de fato criminoso. Mero desentendimento
entre a cooperativa e os particulares que a integram quanto ao direito de exploração da mina,
envolvendo apenas discussão patrimonial e possessória, haja vista a existência de autorização
para exploração concedida pelo DNPM. Fato atípico. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

306. Processo: 1.15.000.000869/2016-41 Voto: 5876/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  ofertada  por  servidora  pública  da
Universidade Federal do Ceará, noticiando possível crime de injúria (CP, art. 140), praticado por
meio de rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Comentários genéricos
que, apesar de irônicos, não são capazes de gerar dano à honra subjetiva da noticiante. O delito
de injúria, além de constituído pelo dolo, exige a finalidade de menosprezar, o ânimo de injuriar
(animus  injuriandi),  o  que  não  se  verifica  no  caso  em  tela.  Atipicidade  penal  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.

307. Processo: 1.18.000.001569/2016-78 Voto: 5779/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Processo Administrativo instaurado com base na Diretriz nº 18 do Provimento CGMPF nº 01, de
05/11/2015, para acompanhar prisões em flagrante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  As  prisões  ocorreram sem qualquer  irregularidade  ou  ilegalidade.  Procedimento  que
atingiu a finalidade operando-se a 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

308. Processo: 1.20.000.001734/2015-52 Voto: 6020/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal (PIC). Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98,
art.  1º).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Transferências  realizadas  por
empresa à correntista, tendo como suposto crime antecedente os fatos processados em ação
penal perante a 5ª Vara Federal de Mato Grosso, relacionada à operação Ararath. Inexistência de
dolo na conduta da investigada que demonstrou por meio de testemunha e documentos não ter
conhecimento para que fins eram utilizados os valores depositados em sua conta bancária que
apenas cedeu para uso de pessoa conhecida de longa data e de extrema confiança, além de não
ter auferido qualquer benefício em razão do valor movimentado, bem como, não há evidência de
qualquer relação na conduta da investigada com o suposto crime antecedente. Instauração de
PIC destinado a apurar  a  origem e motivação  da movimentação  financeira  ocorrida  entre  as
pessoas física e jurídica para a qual a conta fora cedida. 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.

309. Processo: 1.20.005.000188/2015-92 Voto: 5961/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  informes  do  Ministério  Público  Estadual,  para  apurar
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  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Instituição  financeira  privada.  Prejuízo
suportado unicamente por particular. Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 53: O INSS
não  responde,  em  nenhuma  hipótese,  pelos  débitos  contratados,  restringindo  sua
responsabilidade à averbação dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição
financeira em relação às operações contratadas na forma do art. 1º desta Instrução Normativa.
Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes STJ  Terceira Seção:
CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe
20/05/2010. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

310. Processo: 1.22.003.000323/2014-64 Voto: 5845/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Notícia de
que o INSS não teria cumprido as obrigações fixadas nos autos de Ação Civil Pública. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Determinação judicial cumprida. Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

311. Processo: 1.23.000.000045/2016-08 Voto: 5877/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Vinte e um (21) benefícios
previdenciários recebidos indevidamente após o óbito dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Os benefícios foram sacados por meio de cartão magnético e o beneficiário
não possuía procurador ou representante legal  cadastrado. Ausência  de indícios de autoria  e
inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento.

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

312. Processo: 1.23.000.000695/2016-45 Voto: 5910/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A) e não recolhimento de FGTS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A ausência
de depósito dos valores referentes ao FGTS na conta vinculada do empregado não caracteriza
crime, pois os valores não são descontados dos empregados, mas suportados exclusivamente
pelo  empregador.  Fato  atípico  na  esfera  penal.  Precedentes:  STF,  HC  72.271  e  2ª  CCR,
1.14.013.000039/2014-41.  Quanto  a  possível  crime de apropriação  indébita  previdenciária,  foi
requisitada a instauração de procedimento fiscal pela Receita Federal do Brasil, órgão fiscalizador
competente, que deverá comunicar a existência de eventuais irregularidades ao Ministério Público
Federal, por imperativo legal. Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: 1.23.000.001363/2016-88 Voto: 5921/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar eventual 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
06/2006, após a morte de segurado em 14/12/2005. 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°  26/20161 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.

314. Processo: 1.23.000.002215/2016-81 Voto: 5920/2016 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,  no
período de 02/2007 a 05/2008, após a morte de segurado em 12/02/2007. Segurado não possuía
procurador  ou  representante  legal.  Benefício  recebido  mediante  saques  via  conta  corrente.
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.

315. Processo: 1.24.001.000265/2014-14 Voto: 5838/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A) e falsificação de documento público (CP, art. 297, § 4°), por parte
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de representantes legais de sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). Não houve imputação de débito tributário, uma vez que os títulos a que foi condenada a
parte  reclamada não sofreram incidência  de contribuição previdenciária.  Natureza material  do
delito  previdenciário.  Incidência  da  Súmula  Vinculante  n°  24,  do  STF.  Suposta  ausência  de
anotação na CTPS. Meio utilizado para a possível sonegação. Absorção. Princípio da consunção.
Precedentes do Conselho Institucional do MPF (Procedimento nº 1.25.000.000894/2013-36) e do
STJ (Resp 1125654/SC, Dje 15/09/2015; AREsp 386863, Dje 18/06/2015; EREsp 1154361/MG,
Terceira  Seção,  Dje  06/03/2014).  Ausência  de  justa  causa  para  continuidade  da  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.

316. Processo: 1.24.002.000128/2016-31 Voto: 5722/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Remessa pelo MPE de processo administrativo autuado no âmbito do Exército
Brasileiro em razão da apreensão de explosivos e outras munições sem autorização de transporte
ou carga pela Polícia Rodoviária Federal em poder de indivíduos civis, no Município de Pombal-
PB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise da documentação enviada
verifica-se  que  foi  instaurado  IPL  nº  0000199-76.2015.815.0301  de  competência  da  Justiça
Estadual  na  Comarca  de  Pombal-PB,  cuja  denúncia  já  foi  ofertada  pelo  MPE.  O  processo
administrativo aberto pelo Exército Brasileiro e remetido ao MPE tem natureza eminentemente de
exercício de poder de polícia, no qual os autuados foram condenados a pagamento de multa por
transportarem  munições  e  acessórios  explosivos  em  desacordo  com  as  prescrições  do
Regulamento para fiscalização de Produtos Controlados. A remessa ao MPF ocorreu para simples
ciência pelo parquet do procedimento adotado, uma vez que foi atribuição das Forças Armadas o
recolhimento e a destruição do material explosivo aprendido. Pelos fatos narrados não há fato
tipificado nas normas penais castrenses cuja atribuição seja da Justiça Militar da União, o que
afasta  a  remessa  dos  autos  para  o  MPM,  conforme  enunciado  da  Súmula  298  do  STF:  O
legislador ordinário só pode sujeitar civis à Justiça Militar, em tempo de paz, nos crimes contra a
segurança externa do país ou às instituições militares. Providências legais foram tomadas pelos
órgãos a quem a legislação de regência imputa a competência. Ausência de crime de persecução
atribuída ao Ministério Público Federal. Homologação do arquivamento.

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

317. Processo: 1.25.003.002729/2016-31 Voto: 5925/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  ocorrência  do crime de  desobediência  (CP,  art.  330),  em razão de
investigado ter deixado de apresentar documentos solicitados pelos Auditores Fiscais do Trabalho,
mesmo após notificação e realização de contato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Embora ausente a determinação de aplicação da sanção de caráter administrativo, a CLT
estipula em seu art. 630 § 6° a punição com multa em decorrência do descumprimento de ordem
legal.  Possibilidade  do  fato  ser  punível  na  seara  administrativa.  Aplicação  do  princípio  da
subsidiariedade do  direito  penal.  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.
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318. Processo: 1.25.007.000116/2016-20 Voto: 5832/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Informações da Justiça do Trabalho. Suposta infração ao Estatuto da OAB (Lei
8.906/98).  Sociedade  de  Advogados,  representante  do  reclamante  em  ação  trabalhista,
apresentou Procuração oriunda de outro processo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). O autor compareceu à audiência, acompanhado de advogado do escritório que recebeu a
referida procuração, suprindo eventual irregularidade. Dessa forma, não se vislumbra a utilização
de nenhum tipo de fraude com o intuito de induzir ou manter em erro o Juízo, 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.

319. Processo: 1.25.008.000465/2016-31 Voto: 5912/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia formulada por particular noticiando que a conduta de diretor de Campos
universitário poderia configurar possível crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146) ou ameaça
(CP, art. 14). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao externar a intenção de ajuizar
ação  em desfavor  de  alunos  ou  servidores  que  participassem  de  protesto  em cerimônia  de
inauguração,  não  se  considera  grave  ameaça  ou  mal  injusto  grave.  Inexistência  de  indícios
mínimos  da  prática  de  crimes,  não  havendo  elementos  de  informação  suficientes  para
oferecimento  de  denúncia  ou  para  novas  diligências  complementares.  Homologação  do
arquivamento.

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

320. Processo: 1.25.008.000515/2016-81 Voto: 5935/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigada estaria vendendo cigarros de contrabandeado. Realizadas
diligências  pela  Polícia  Federal  os fatos narrados não foram comprovados.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

321. Processo: 1.25.010.000030/2016-48 Voto: 5829/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334-A). Encaminhamento pelo MPE de
cópias de processo em que o agente foi preso em flagrante delito e denunciado por trafegar em
velocidade  incompatível  gerando  perigo  de  dano,  com  veículo  adulterado  em  seu  sinal
identificador, bem como produto de crime. Por estar com o veículo preparado para o transporte de
produtos estrangeiros poderia ter ocorrido o crime de contrabando. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos constata-se que não foram encontrados cigarros, ou
quaisquer outras mercadorias provenientes da prática ilícita de transpasse aduaneiro, motivo pelo
qual não se tem a prática de descaminho/contrabando. Trata-se de atos preparatórios para a
execução de crimes que no entanto sequer chegou a ser tentado. Homologação do arquivamento.

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

322. Processo: 1.29.000.001330/2016-14 Voto: 5855/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de 'lavagem' de dinheiro provenientes de infração penal (Lei nº
9.613/98,  art.  1º).  Relatório  de  Inteligência  Financeira   RIF,  elaborado  pelo  COAF,  com
informações sobre movimentações financeiras que, embora não sejam necessariamente ilícitas,
evidenciam  situações  de  atipicidade,  em  períodos  ocorridos  no  período  de  1º/07/2015  a
19/08/2015 e supostamente incompatíveis com o patrimônio, atividade econômica e capacidade
financeira da correntista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Cópia do mesmo
relatório já foi encaminhado à Polícia Federal. Não comprovação da origem ilícita dos recursos.
Ausência de prova de que as movimentações financeiras sejam produto de crimes antecedentes.
Ausência de justa causa 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.

323. Processo: 1.29.000.001519/2016-15 Voto: 5907/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Furto de bens (dois computadores) pertencentes à Caixa Econômica Federal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de câmeras de segurança no
local. Investigações preliminares não lograram êxito na identificação da 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.

324. Processo: 1.29.000.001809/2016-51 Voto: 5939/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Troca de mensagens eletrônicas em rede
social, na qual o investigado menciona, em síntese, que a representante nunca seria estuprada
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por ser feia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta praticada pelo agente,
em  que  pese  possa  ser  questionada  como  de  mau  gosto,  não  caracteriza  fato  criminoso.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

325. Processo: 1.29.000.002145/2016-47 Voto: 5944/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto contra agência dos Correios (CP, art. 155, § 4º, I e II), mediante
arrombamento,  com  a  consequente  subtração  de  bens  e  dano  na  estrutura  (perfuração  da
parede).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Embora  demonstrada  a
materialidade,  não  há  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Exames  periciais  realizados.
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,  sem prejuízo  do disposto  no art.  18 do Código  de Processo
Penal.

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

326. Processo: 1.29.000.002147/2016-36 Voto: 5906/2016 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) a funcionário da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos  (carteiro).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido  em
novembro de 2015. Não realização de diligências preliminares à época. 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.

327. Processo: 1.29.002.000088/2016-41 Voto: 5903/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I) e
crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Indícios  do  recolhimento  de  contribuições
previdenciárias  como segurado  facultativo  e  não  como sócio  administrador  de  empresa,  nos
períodos de 03/2004 a 12/2009, e entre 04/2013 a 06/2013, mesmo sendo sócio administrador de
empresa, o investigado estava inscrito e recolhia contribuições previdenciárias como segurado
facultativo,  aumentando o valor dos proventos em futuro benefício de aposentadoria, além de
efetuar a declaração de imposto de renda como pessoa física visando à redução dos valores dos
tributos devidos, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica que representava. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os valores não declarados à Receita Federal há mais
de cinco (5) anos, já foram alcançados pelo instituto da decadência, não podendo a Fazenda
Nacional  efetuar  o  lançamento  nem  mesmo  instaurar  ações  fiscais,  configurando  crime  de
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natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de
acordo com o Enunciado nº 241 da Súmula Vinculante do STF. Fatos ocorridos entre abril e junho
de 2013, em que pese não decadentes não possuem relevância tributária para a Receita Federal.
Oficiado à Delegacia de Polícia Federal para instauração de Inquérito Policial a fim de elucidar os
fatos  quanto  à  falsidade  ideológica  perpetrada  em  detrimento  do  INSS.  Homologação  do
arquivamento.

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

328. Processo: 1.30.001.000526/2015-80 Voto: 5984/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crimes  de
homicídio, ocultação de cadáver e sequestro praticados por agentes estatais durante o regime
militar contra SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS (Comissão Nacional da Verdade, Relatório,
Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 306/610). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Morte ocorrida em 30/05/1969. Dúvida a respeito da identidade da vítima. Documentos
comprobatórios  anexados  pela  família  não  foram  suficientes  para  comprovar  que  Sebastião
Gomes Da Silva se tratava da mesma pessoa indicada no Dossiê. Inexistência de testemunhas
acerca dos fatos. Não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo,
seja pela dificuldade fática de identificação dos autores intelectuais e dos executores. Inexistência
de diligências capazes de modificar  o panorama probatório atual.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

329. Processo: 1.30.007.000151/2014-17 Voto: 5839/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  RECOMENDAR  à  Receita  Federal  do  Brasil  que,  nas
representações fiscais para fins penais encaminhadas à PRM-Petrópolis/RJ, conste a existência
de outras autuações administrativas lavradas em decorrência da prática de conduta da mesma
natureza pelos representados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Resposta da
RFB asseverando integral cumprimento da Recomendação. Procedimento que atingiu a finalidade
operando-se a 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

330. Processo: 1.33.005.000178/2016-80 Voto: 5730/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Representação formulada perante a Sala
de Atendimento ao Cidadão do MPF. Noticiante comunica o abandono das obras realizadas para a
construção  do  campus  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina   UFSC  e  consequente
ocorrência de furto de materiais(estruturas metálicas) que seriam utilizados na edificação. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diante  de  informações  mínimas  a  viabilizar  a
investigação,  o  denunciante  foi  contatado  para  apresentar  provas  e  apenas  demonstrou  o
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abandono das obras. Ausência de dados concretos a demonstrar o eventual furto e uma possível
autoria. Existe registro de IPL instaurado, em 22.02.2016, pela DPF de Joinville/SC, mediante
comunicação  feita  pela  UFSC  acerca  de  um  furto  ocorrido  no  Campus  da  UFSC  daquele
município,  em 19.12.2015.  Dada  a  ausência  de  elementos  específicos  na  representação  em
apreço, não há como afastar, inclusive, a possibilidade de que os fatos aqui reportados sejam os
mesmos objeto do citado inquérito. Inexistência de elementos mínimos a viabilizar a atuação do
MPF. Homologação do arquivamento.

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

331. Processo: 1.33.016.000085/2015-45 Voto: 5846/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Promotoria de Justiça de Rio do
Carmo para apurar possível crime de desobediência (CP, art. 330). por parte da Agência Regional
do Trabalho de Blumenau/SC, que teria descumprido diversas ordens para realizar fiscalização
em empresas da cidade de Santa Terezinha/SC exaradas nos autos de Inquérito Civil. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O Chefe da Seção de Inspeção do Trabalho justificou
que a demora na realização das fiscalizações deveu-se a problemas orçamentários e quadro
reduzido  de  Auditores  do  Trabalho.  O  relatório  de  fiscalização  concluiu  pela  inexistência  de
irregularidades. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de não cumprir a ordem legal.
Ausência de dolo. Crime não evidenciado. Falta de justa causa para prosseguir na persecução.
Homologação do arquivamento.

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

332. Processo: 1.35.000.000936/2016-35 Voto: 5904/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes nos
depoimentos prestados pelas testemunhas. Questão fática relacionada à existência de vínculo
empregatício entre as partes. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação parcial de Arquivamento

333. Processo: 1.26.000.003266/2014-56 Voto: 5959/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  POSSÍVEIS CRIMES DE SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A)  E  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
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PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
SÚMULA VINCULANTE Nº 24. APLICABILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE SONEGAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUANTO AO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA, DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Procedimento  Investigatório
Criminal instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar a prática, em
tese, dos crimes de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A do Código
Penal,  e de apropriação indébita previdenciária, disposto no art.  168-A desse mesmo diploma
legal,  por  parte  de representantes legais  de empresa. 2.  Informes apresentados pela Receita
Federal na vertente de que não houve a constituição dos créditos tributários porventura devidos
pela  empresa. 3.  O Procurador da República oficiante  promoveu o arquivamento do feito por
entender que a mera instauração de inquérito policial para investigar a suposta prática de crime
de  sonegação  de  contribuição  previdenciária,  sem  a  prévia  constituição  definitiva  do  crédito
tributário, representa constrangimento ilegal à pessoa do investigado. 4. O prévio exaurimento da
via administrativa é requisito para denúncia apenas em relação aos crimes cujos verbos nucleares
encerrem as condutas de suprimir ou reduzir tributo, o que só se conclui com a apuração fiscal
definitiva, caso do delito de sonegação de contribuição previdenciária, disposto no art. 337-A do
Código Penal. 5. O crime do art. 168-A caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social das
contribuições previdenciárias descontadas da remuneração do trabalhador. Logo, não há no tipo
referência  aos verbos nucleares suprimir  ou reduzir  tributo,  conforme se exige  na sonegação
fiscal.  Assim,  não há motivo para obstar  a  persecução penal  em relação àquele  crime até  o
término de procedimento administrativo  destinado a apurar  o prejuízo efetivamente verificado.
Precedente  do  STF (HC nº  97.888/RJ,  Ministro  Luiz  Fux).  6.  Homologação da  promoção  de
arquivamento  quanto  ao  possível  delito  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária.  7.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). A Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
acompanhou o relator, ressalvado seu ponto de vista. Participou da votação Dr. Juliano baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Homologação da Suspensão Condicional do Processo

334. Processo: 1.00.000.003167/2016-42 Voto: 5772/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO CRIME DO ART. 55 DA LEI N° 9.605/98,  EM
CONCURSO FORMAL COM O ART. 2° DA LEI N° 8.176/91. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA
DECLARANDO  EXTINTA  A  PUNIBILIDADE  QUANTO  AO  PRIMEIRO  DELITO.  CRIME
REMANESCENTE (ART. 2° DA LEI N° 8.176/91) QUE ENSEJA A SUSPENÇÃO CONDICIONAL
DO  PROCESSO.  NÃO  OFERECIMENTO  DO  BENEFÍCIO  PELO  PROCURADOR  DA
REPÚBLICA.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  SÚMULA  696  DO  STF.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  POSSÍVEL  OFERECIMENTO  DA
PROPOSTA. 1. Ação Penal movida contra o acusado pela prática, em tese, do crime previsto no
art.  55 da Lei  n°  9.605/98,  em concurso formal  com o art.  2° da Lei  n° 8.176/91.  2.  Após a
instrução do processo, a Juíza Federal decidiu: (I) pela extinção da punibilidade em relação ao
crime previsto no art.  55 da Lei n° 9.605/98; e (II) pela intimação do MPF para se manifestar
quanto à proposta de suspensão condicional do processo, considerando a pena prevista para o
crime subsistente (art. 2° da Lei n° 8.176/91). 3. Aberta vista dos autos ao MPF, o Procurador da
República  oficiante  se  manifestou  no  sentido  da  inexistência  de  requisito  objetivo  para  a
propositura  da  suspensão  condicional  do  processo,  tendo  em  vista  o  reconhecimento  da
continuidade delitiva, haja vista que os fatos teriam ocorrido entre agosto de 2004 e agosto de
2005. 4. Discordância da Magistrada, que entendeu que o fato apurado amolda-se à figura do
crime permanente,  Considerando que na denúncia o MPF não fez descrição alguma sobre a
ocorrência de crime continuado, relatando o período de duração do delito apenas no momento
ulterior (petição de fls. 539/540), não há que se falar em reconhecimento de reiteração criminal,
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vez que a acusação deve restringir-se aos fatos presentes na inicial acusatória. 5. Considerando
que restou apenas a imputação do delito previsto no art. 2° da Lei n° 8.176/91, que enseja, em
tese, benefícios previstos na Lei n° 9.099/95, o caso é de conhecimento da remessa, em face da
aplicação analógica do artigo 28 do CPP  Súmula 696 do STF. 6. In casu, resta preenchido o
requisito objetivo previsto no art. 89 da Lei n° 9.099/95, um vez que a pena prevista para o crime
subsistente, qual seja, o do art. 2° da Lei n° 8.176/91, é de 01 a 05 anos. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal  para,  caso preenchidos os requisitos subjetivos para a
concessão da suspensão condicional do processo, ofereça o referido benefício ao acusado.

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

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

335. Processo: TRE-CE-AP-0000577-
43.2004.6.06.0072

Voto: 5795/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL NO ESTADO DO 
CEARA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: AÇÃO PENAL. DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PARA FINS ELEITORAIS (ART. 350
DO  CÓDIGO  ELEITORAL).  DENÚNCIA  OFERECIDA.  DIVERGÊNCIA  RELACIONADA  AO
PREENCHIMENTO  DE  PRESSUPOSTOS  PARA  O  OFERECIMENTO  DA  SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA MINISTERIAL. art. 62, IV, da LC nº 75/93. SÚMULA
696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA ATUAR  NO  FEITO,  COM  O  OFERECIMENTO  DA SUSPENSÃO  CONDICIONAL DO
PROCESSO. 1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal pela prática do crime previsto
no  art.  350  do  Código  Eleitoral,  uma  vez  que  a  denunciada  teria  declarado  falsamente,  em
24/05/2004, residir em local diverso do real para obter a transferência do título eleitoral. 2. Em
15/09/2015 foi realizada audiência em que o membro do Parquet deixou de oferecer proposta de
suspensão condicional do processo, em razão da demandada ter apresentado título eleitoral de
cidade diversa com data de emissão posterior (03/03/2006) ao fato criminoso ora tratado nos
autos, o que acarretaria a continuidade delitiva. Discordância do Magistrado. 3. Com relação à
continuidade delitiva, fato que motivou o não oferecimento da suspensão condicional do processo,
conforme  bem  ressaltou  o  magistrado  não  se  pode  deduzir,  pelo  simples  fato  dela  estar
atualmente morando em Fortaleza, que ela não estaria residindo em Jaguaretama-CE em 2006.
Ademais, é de praxe da Justiça Eleitoral que, diante de requerimento de transferência eleitoral,
deve-se exigir comprovação de residência.() não houve nenhum pedido de diligência por parte
deste Cartório Eleitoral em relação ao pleito de transferência realizado pela promovida em 2006, o
que  se  infere  total  regularidade  da  documentação  apresentada.  4.  Quanto  à  análise  das
circunstâncias do caso, bem como das condições subjetivas da acusada, nota-se que todos os
atos praticados por  ela  foram motivados em razão da sua precária situação financeira,  baixa
instrução (analfabeta), condição debilitada de saúde (portadora de transtorno psiquiátrico crônico),
bem como pela subordinação às orientações equivocadas prestadas pelo seu filho,  que a fez
mudar  o  local  do  título  por  entender  que  residindo  no  interior  seria  mais  fácil  obter  a
aposentadoria. 5. Tendo em vista a excepcionalidade do caso, verifica-se que os motivos e as
circunstâncias  em que o  crime foi  praticado  indicam a  possibilidade  de concessão do  sursis
processual. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Eleitoral para atuar no feito,
com o oferecimento  da  proposta de suspensão condicional  do processo  à denunciada,  salvo
constatação de eventual não cumprimento de algum dos requisitos.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da
suspensão condicional do processo, 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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336. Processo: DPF/SNM/PA-00162/2015-INQ Voto: 5185/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE SANTARÉM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de tráfico internacional de drogas (Lei 11.343/2006, art.  33).
Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR/MPF). Não foram obtidos elementos recentes e
suficientes que possam vincular os investigados a uma possível atividade de tráfico internacional
de  drogas.  Fortes  indícios  de  envolvimento  dos  investigados  com  o  tráfico  local  de  drogas.
Ausência de indícios de transnacionalidade na prática do possível tráfico de drogas. Carência de
elementos  de  informação  aptos  a  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

337. Processo: JF/PR/CUR-5039797-
70.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 5642/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

338. Processo: JF/CE-0004217-98.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5761/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiro dos CORREIOS. Revisão
de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). A vítima narrou os fatos e descreveu as características
da pessoa que fez a sua abordagem, não possuindo mais informações que poderiam contribuir
com a investigação. Ausência de câmeras que possam ter gravado imagens do acusado e de
testemunhas que poderiam ter presenciado os fatos.  Ausência de indícios mínimos de autoria
delitiva  e  de diligências capazes de modificar  o  panorama probatório  atual.  Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

339. Processo: JF/CE-0004288-03.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5752/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155) praticado contra carteiro dos CORREIOS. Revisão
de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). A vítima narrou os fatos e descreveu as características
da pessoa que fez a sua abordagem, não possuindo mais informações que poderiam contribuir
com a investigação. Ausência de câmeras que possam ter gravado imagens do acusado. Os
moradores  da  rua  em que  ocorreu  o  fato  afirmaram não  ter  conhecimento  de  quem seja  o
acusado. Com o auxílio das fotos contidas no Banco de Imagens da Delegacia DELEPAT/SR/CE,
foi  realizado uma diligência na tentativa de identificar o indivíduo, porém não foi  obtido êxito.
Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

340. Processo: JF/CE-0004304-54.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 5753/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de furto (CP, art.  155) ocorrido dentro do Edifício Sede dos Correios.
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Ausência de sistema de CFTV que possa ter
gravado imagens dos autores do delito ou possíveis testemunhas que presenciaram os fatos. O
funcionário responsável pela área de segurança da agência informou não ter maiores informações
a  respeito  da identificação  da  autoria.  Ausência  de indícios  mínimos de autoria  delitiva  e  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

341. Processo: JF/CE-0006075-04.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 5012/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4, IV). Notícia de que dois
investigados teriam furtado um sinalizador utilizado pela Polícia Rodoviária Federal para alertar os
motoristas que trafegavam pela estrada quanto à ocorrência de um acidente. MPF: Arquivamento
com base no princípio da insignificância.  Discordância do magistrado (CPP, art.  28). A perícia
indicou que o valor de mercado do sinalizador subtraído é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
Ausente notícia de reiteração da conduta, bem como de algum dano concreto ocorrido em razão
da atitude dos indiciados.  Embora presentes autoria  e materialidade,  constata-se,  no caso,  a
demonstração da mínima ofensividade da conduta, associada ao baixo grau de periculosidade
social da ação. Aplicação excepcional do princípio da insignificância, em observância ao previsto
na Orientação nº 30 da 2ª CCR, a qual determina que Nos crimes não considerados prioritários
pela 2ª CCR, em que se comprove a não reiteração e verificado o mínimo grau de reprovabilidade
da  conduta,  são  circunstâncias  que  autorizam  o  arquivamento  da  investigação:  a)  Delito  de
bagatela   a  demonstração  da  mínima  ofensividade  da  conduta,  associada  ao  baixo  grau  de
periculosidade  social  da  ação;  b)  Subsidiariedade  do  Direito  Penal   a  verificação  de  que  a
aplicação de sanção extrapenal é suficiente para a prevenção e repressão do ilícito; c) Adequação
da sanção penal  a concreta e fundamentada ausência de necessidade e utilidade de aplicação da
sanção penal, conforme os fins da pena. 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.

342. Processo: JF/CHP/SC-5009689-
68.2014.4.04.7202-INQ - Eletrônico 

Voto: 5203/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CHAPECÓ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. CP, ART. 289, § 1º. MPF: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO. 1. Inquéritos Policiais instaurados para apurar possível crime de moeda falsa,
previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. 2. Consta dos autos a informação da existência de 02
(dois)  procedimentos  instaurados  contra  o  investigado,  tendo  em  vista  o  repasse,  no  dia
29/06/2014, de 02 (duas) cédulas falsas de R$ 50,00 (cinquenta reais) a entregador de pizza,
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além de outra nota contrafeita de R$ 50,00 (cinquenta reais) a funcionário de posto de gasolina. 3.
O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em ambos os procedimentos,
por entender que meros indícios de autoria não se mostram suficientes para propositura de ação
penal,  uma vez  que  o  suposto  autor  não foi  reconhecido  por  nenhuma das  testemunhas.  4.
Discordância  do  Magistrado,  em  razão  da  existência  de  dois  procedimentos  investigatórios
apurando  fato  idêntico,  ocorrido  na  mesma data  em estabelecimentos  comerciais  distintos  e
também tendo como possível autor o investigado. Houve a reunião dos procedimentos citados. 5.
No atual estágio da persecução criminal, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade da
Ação Penal Pública e do in dubio pro societate, apenas seria admitido o arquivamento do inquérito
policial  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. 6. Nas duas ocasiões
em  que  foram  repassadas  o  papel  moeda  falsificado,  as  diligências  realizadas  indicaram  o
investigado como sendo o suposto autor. 7. Não há dúvida acerca da materialidade do delito, pois
as notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) apreendidas são falsas, conforme laudo pericial acostado
aos autos. Ao depor, o investigado informou que não tinha conhecimento acerca da falsidade do
papel moeda. 8. Se, de fato, o investigado não cometeu ilícito penal, a sentença o dirá após o
normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação acerca da intenção de se praticar o
crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução criminal, quando se oportunizará a
completa produção de provas,  submetidas ao contraditório e ampla defesa. 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.

343. Processo: JF-JAU-0000030-36.2016.4.03.6117-
INQ

Voto: 5262/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira.  MPF:  Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.
Discordância do magistrado. 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 20 (vinte) maços de cigarros de origem estrangeira, o
que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. Ausência de
reiteração. 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.

344. Processo: JF-JAU-0000597-67.2016.4.03.6117-
INQ

Voto: 5796/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de difamação (CP, art. 139). Advogado apresentou
reclamação  perante  a  Corregedoria  Regional  do  TRF  3ª  Região  contra  Juiz  Federal  da  17ª
Subseção Judiciária. MPF requereu o arquivamento do feito por entender que, embora exista na
mensagem do investigado crítica acerca do trabalho do magistrado, não se vislumbra animus
caluniandi,  difamandi  ou  injuriandi,  não  havendo  dolo  específico,  consistente  no  intuito  de
desonrar o julgador. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC
75/93.  Consta  na  reclamação  feita  pelo  investigado  sua  insatisfação  quanto  à  ausência  de
celeridade  no  Juizado  Especial  Federal,  bem  como  crítica  ao  julgamento  proferido  pelo
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Magistrado  em  alguns  processos  que,  segundo  o  investigado,  não  condiz  com  as  provas
apresentadas  nos  autos.  Para  a  caracterização  dos  crimes  contra  a  honra  é  necessária  a
existência do elemento subjetivo especial,  qual seja,  a vontade livre e consciente de caluniar,
difamar ou injuriar. No caso, resta demonstrada apenas a insatisfação do investigado em relação
ao trabalho  desempenhado pelo  magistrado.  Inexistência  de dolo  específico  exigido pelo  tipo
penal. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Insistência no arquivamento.

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

345. Processo: JF/JFA-0007894-80.2015.4.01.3801-
INQ

Voto: 5675/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  CONTRA A  ORDEM  TRIBUTÁRIA  (ART.  1º,  I,  DA  LEI  Nº
8.137/90). MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E APLICAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. C/C 28 DO CPP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE
DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado para  apurar  a
prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90), tendo em vista a notícia
contida na Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Receita Federal do Brasil de
que sociedade empresária teria prestado declarações falsas às autoridades fazendárias, através
da omissão de receita. 2. Relatório de trabalho fiscal apontou como omitido pela empresa o valor
de R$ 4.725.163,34 (quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil, centro e sessenta e três reais
e trinta e quatro centavos). 3. Informação da Receita Federal do Brasil do trânsito em julgado do
procedimento  administrativo,  em 12/05/2008.  4.  Após  a  realização  de  diligências,  não  restou
esclarecido quem de fato seria o responsável pela contabilidade da empresa, já que os ouvidos no
procedimento se limitaram a negar a participação em qualquer ato de prestação de contas. 5. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório por entender ausentes
indícios mínimos de autoria, aduzindo, ainda, a possibilidade de prescrição da pena em caso de
eventual condenação próxima ao mínimo abstratamente cominado. 6. O Juiz Federal discordou
das  razões  ministeriais,  sob  o  fundamento  de  que  ainda  estão  pendentes  a  realização  de
diligências que podem esclarecer os fatos, ressaltando, ainda, que a prescrição pela pena máxima
em abstrato  somente  ocorrerá  em 2020,  uma vez  que  a  constituição  do  crédito  se  deu  em
12/05/2008. 7. Consta dos autos a necessidade de realização de diligências complementares para
a completa elucidação do fato, como a oitiva de duas sócias da empresa e de testemunhas que
podem  esclarecer  a  real  ligação  da  empresa  com  o  envolvido  que  declarou  ser  apenas
despachante, enquanto consta dos autos procuração que lhe garante amplos poderes para atuar
em nome da sociedade. 8. Quanto a possibilidade da aplicação da prescrição em perspectiva ao
caso, esta 2ª 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). Nesse sentido também preconiza a Súmula 438 do
Superior  Tribunal  de  Justiça.  9.  Pendentes  diligências  capazes  de  esclarecer  o  fato,  o
arquivamento  do  presente  inquérito  mostra-se  inapropriado,  por  força  dos  princípios  da
obrigatoriedade da ação penal  pública e  do in  dubio  pro societate.  10.  Não homologação do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

346. Processo: JF/PR/CAS-5000302- Voto: 5027/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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04.2015.4.04.7005-IP - Eletrônico SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

347. Processo: JF/PR/CAS-5000517-
43.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5020/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

348. Processo: JF/PR/CAS-5003888-
49.2015.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5759/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

349. Processo: JF/PR/CAS-5005837-
11.2015.4.04.7005-IP - Eletrônico 

Voto: 5319/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

350. Processo: JF/PR/CUR-5042498-
04.2015.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5108/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
TRIBUTÁRIA (ARTS.  1º  E  2º,  DA  LEI  8.137/90).  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Procedimento  investigatório
instaurado para apurar o crime previsto no arts. 1º e 2º, da Lei 8.137/90, tendo em vista que o
investigado  deixou  de recolher  parte  do Imposto  de  Renda Retido  na  Fonte  (IRRF)  entre  os
períodos de 2006 a 2010, causando prejuízo ao erário no valor de R$ 8.192,13. 2. A Procuradora
da República  oficiante  promoveu o  arquivamento  do  procedimento  com base  no  princípio  da
insignificância, uma vez que o valor sonegado é inferior a R$ 20.000,00, parâmetro adotado pelo
art.  20  da  Lei  10.522/2002.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,  por  entender  que  deve  ser
considerado o montante consolidado como parâmetro para a incidência ou não do princípio da
insignificância  que,  no  caso,  seria  de  R$  27.708,51,  sendo,  portanto,  inaplicável  a  Lei
10.522/2002. 4. A consideração, na esfera criminal, dos juros e da multa em acréscimo ao valor do
tributo  sonegado,  para  além de  extrapolar  o  âmbito  do  tipo  penal  implicaria  em punição  em
cascata, ou seja, na aplicação da reprimenda penal sobre a punição administrativa anteriormente
aplicada, o que não se confunde com a admitida dupla punição pelo mesmo fato em esferas
diversas, dada a autonomia entre elas. 5. O valor a ser considerado para fins de aplicação do
princípio da insignificância é aquele fixado no momento da consumação do crime, vale dizer, da
constituição definitiva do crédito tributário, e não aquele posteriormente alcançado com a inclusão
de juros e multa (RESP 201200489706, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ - SEXTA
TURMA, DJE DATA:01/07/2014). 6. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o
limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: REsp
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1265397 RS, DJ 05/12/2014. 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.

351. Processo: JF/PR/PAT-5002573-
96.2014.4.04.7012-INQ - Eletrônico 

Voto: 5086/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime fraude à execução (CP, art. 179). Notícia de que réu
em execução fiscal teria frustrado penhora de veículo. MPF requereu o arquivamento do feito com
base no princípio da intervenção mínima. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Réu em execução fiscal teria informado falsamente ao Oficial de
Justiça que havia vendido o veículo objeto de penhora e dias depois alienou fiduciariamente o
bem. Mesmo diante da falsa informação, houve a penhora do citado automóvel em 03/09/2013 e
posterior leilão. Juízo aplicou multa de 20% sobre o valor da causa, conforme art.  601, CPC.
Conduta sancionada na esfera civil. Aplicação do Princípio da Intervenção Mínima. Arquivamento
que não gera coisa julgada,  podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de
novas provas (CPP, art. 18). Insistência no arquivamento.

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

352. Processo: JF/PR/TOL-5002679-
12.2015.4.04.7016-IP - Eletrônico 

Voto: 5029/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Prática do crime previsto no art. 1º, I, art. 2º da Lei 8.137/90. Informação da
Receita Federal do Brasil de que o contribuinte aderiu ao parcelamento tributário e as parcelas
estão sendo pagas em dia. Diante do parcelamento do débito, o MPF requereu o arquivamento do
feito. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 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.  Arquivamento  que  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. Aplicação do Enunciado nº 19 desta 2ª
Câmara. 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.

353. Processo: JFRJ/NTR-0002136-
46.2010.4.02.5102-INQ

Voto: 4993/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
(CP, ART. 334, §1º). APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. PRESENTES INDÍCIOS DA
MATERIALIDADE E AUTORIA.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito
policial instaurado para apurar suposto crime de contrabando (CP, art. 334, §1º), tendo em vista a
apreensão de 21 máquinas caça-níqueis. 2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de
indícios inequívocos da autoria delitiva,  bem como pela incidência da prescrição retroativa da
pena. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do
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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. Não é, contudo, o caso
dos autos, como muito bem observou o Juiz Federal na decisão de fls. 162/168, que adoto como
razões  desse  voto.  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 do Superior Tribunal
de Justiça  STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe
12/05/2014; RHC 18.697/PR, Rel.  Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 25/09/2006, p. 311. 6.
Aplicação  do  enunciado  nº  28  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão:  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.  Incidência  da Súmula  nº  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. 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.

354. Processo: JF-RJ-0009343-94.2013.4.02.5101-
INQ

Voto: 5174/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  PEDOFILIA  (LEI  8.069/90,  ART.  241-A).
DIVULGAÇÃO DE ARQUIVOS CONTENDO VÍDEO DE PORNOGRAFIA INFANTIL POR MEIO
DA INTERNET. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C
LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
possível prática do crime previsto no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente  ECA
(Lei 8.069/90), em razão da divulgação de vídeo com conteúdo pornográfico envolvendo criança
através da rede mundial de computadores. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do apuratório, por entender que, apesar das diligências realizadas, não foi possível
identificar o responsável pela distribuição do material pornográfico. 3. Discordância do magistrado
por entender que a promoção de arquivamento seria prematura, pois embora não tenham sido
encontradas  provas  quanto  ao  armazenamento  de  conteúdo  pornográfico  nos  hardwares
periciados, há fortes indícios de que o investigado teria disponibilizado, por 81 vezes, o citado
vídeo. E que a ausência de prova quanto à materialidade do armazenar não exclui a presença dos
indícios das demais condutas inseridas no tipo penal do art. 241-A do ECA. 4. No atual estágio da
persecução criminal, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e
do in dubio pro societate, apenas seria admitido o arquivamento do inquérito policial se ausentes
elementos  mínimos da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas as  diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso
em comento, houve perícia em hardwares pertencentes ao investigado, porém nenhum material
de  conteúdo  pornográfico  foi  encontrado.  Entretanto,a  empresa  de  serviços  de  comunicação
encaminhou relatório onde foi verificado 81 ocorrências para o IP do investigado. Ressalta-se
também que  a  perícia  identificou  vestígios  da  instalação  e  uso  de  softwares  utilizados  para
limpeza de dados. 6. Se, de fato, o investigado não cometeu ilícito penal, a sentença o dirá após o
normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação acerca da ocorrência ou não da autoria
delitiva, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução criminal, quando se oportunizará
a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 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
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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.

355. Processo: JF/ROO-0003703-07.2015.4.01.3602-
INQ

Voto: 5333/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE RONDONÓPOLIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Divulgação e/ou armazenamento de imagens de pornografia infanto-juvenil por
meio  da  internet  (arts.  241-A  e/ou  artigo  241-B,  do  ECA  -  Lei  n°  8.068/90)  Revisão  de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências  a  responsável  pela  divulgação  foi
encontrada e, ao ser inquirida, assumiu ter postado a imagem como forma de protesto, tanto que
postou legenda contrária ao ato. Não foi encontrado com a investigada qualquer outro material
pornográfico infantil. Embora a investigada tenha postado imagem de conteúdo criminoso, não foi
possível constatar, pela reunião dos elementos carreados aos autos, a intenção de incentivar a
prática do ato criminoso. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

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

356. Processo: JFRS/PFU-5002308-
41.2016.4.04.7104-PIMP - Eletrônico 

Voto: 4669/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

357. Processo: JFRS/PFU-5006224-
20.2015.4.04.7104-INQ - Eletrônico 

Voto: 5188/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

358. Processo: JF/UMU-5002108-43.2016.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 5454/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR  SUPERIOR  AO  PATAMAR
PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório
instaurado  para  apurar  a  entrada  em  território  nacional  de  mercadorias  de  procedência
estrangeira desacompanhadas de documentação necessária, configurando a prática do crime de
descaminho (art. 334 do Código Penal). 2. O Ministério Público Federal promoveu o arquivamento
do feito, por considerar aplicável o princípio da insignificância ao valor dos impostos elididos (R$
15.290,28), aplicando, como parâmetro, o teto de R$ 20.000,00 estabelecido pela Portaria MF nº
75/2012. Discordância do magistrado. 3. O valor dos tributos iludidos (R$ 15.290,28) ultrapassa o
valor utilizado como limite para a aplicação do princípio da insignificância (R$ 10.000,00) nos
crimes de descaminho. Enunciado 49 e Precedentes do STJ. 4. Prosseguimento da persecução
penal.
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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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

359. Processo: JF/UMU-5004395-13.2015.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 5136/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR  SUPERIOR  AO  PATAMAR
PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório  instaurado  para  apurar  a  entrada  em
território  nacional  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de
documentação necessária, configurando em tese a prática do crime de descaminho (art. 334 do
Código Penal). 2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento com fundamento
no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. 3. O valor dos tributos iludidos (R$
10.173,71) ultrapassa o valor utilizado como limite para a aplicação do princípio da insignificância
(R$  10.000,00)  nos  crimes  de  descaminho.  Enunciado  49  e  Precedentes  do  STJ.  4.
Prosseguimento da persecução penal.

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

360. Processo: SR/DPF/MG-00464/2011-INQ Voto: 5018/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP,  ART.
297)  E  DE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ART.  304).  MPF:  CRIME  IMPOSSÍVEL.
DOCUMENTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28
C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE TODOS OS
DOCUMENTOS  APRESENTADOS  AO  CREA/MG  SÃO  NECESSARIAMENTE  CONFERIDOS.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a eventual
prática dos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e de uso de documento
falso (CP, art.  304), por investigado que apresentou ao CREA-MG diploma e histórico escolar
falsos. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender
que a falsificação do diploma não constituiu meio hábil para a configuração do crime, já que a
documentação  está  atrelada  a  um  rígido  controle  interno  feito  pelo  CREA/MG,  fato  que  se
enquadra na hipótese de crime impossível (CP, art. 17). 3. O Juiz Federal discordou, considerando
que o documento possuía potencialidade lesiva, tanto que o próprio CREA/MG não suspeitou do
falso  ao  ter  contato  com  o  documento,  descobrindo  a  falsidade  somente  após  o  aviso  da
instituição supostamente emissora do documento. Acrescentou, ainda, a ausência de elementos
que  comprovem  que  os  documentos  apresentados  seriam  necessariamente  submetidos  à
verificação de autenticidade, pois segundo o art. 12 da Resolução nº 1007/2003 do CONFEA, o
CREA deve diligenciar junto à instituição de ensino que o graduou somente quando for necessário
confirmar a autenticidade do diploma, não em todas as hipóteses. 4. Conforme se depreende dos
autos, não há informação concreta de que todos os diplomas apresentados à autarquia sejam
necessariamente conferidos, fato que afasta o argumento do Procurador da República oficiante de
que  o  meio  utilizado  pelo  investigado  seria  absolutamente  ineficaz.  5.  O aprofundamento  do
exame quanto à ocorrência do crime há de ser feito no decorrer da instrução, mediante o cotejo
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com os demais elementos probatórios, considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia
do princípio in dubio pro societate. 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.

361. Processo: 1.22.000.002425/2016-14 Voto: 5452/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por cidadão pleiteando providências do MPF, já que
suspeita estar sendo vítima de monitoramento indevido por parte da Polícia Federal por meio de
um chip instalado em seu dente. Aduz ainda possuir depressão e tomar inúmeros remédios que
trazem problemas na sua vida pessoal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

362. Processo: DPF/JFA-00647/2013-INQ Voto: 5746/2016 Origem: GABPR18-CARSM - 
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF
(LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO.  VARA  ESPECIALIZADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA
SUSCITANTE, COM ATUAÇÃO NA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA PR/MG. 1. Inquérito
policial instaurado com o objetivo de apurar possível crime contra o sistema financeiro nacional
(art.  19  da  Lei  7.492/86),  praticado  por  particular  que,  mediante  utilização  de  Declaração  de
Aptidão  ao  PRONAF  fraudulenta,  emitida  pelo  Sindicato  de  Trabalhadores  Rurais,  obteve
financiamento através de contrato de crédito rural junto ao Banco do Brasil. 2. O Procurador da
República  oficiante  na  PRM-Manhuaçu-Muriaé/MG  promoveu  o  declínio  de  atribuição  à
Procuradoria da República em Minas Gerais, tendo em vista a Resolução nº 600-021, de 19 de
dezembro de 2003, do TRF da 1ª Região que especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Minas Gerais para processar e julgar os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº
7.492/86) e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), estabelecendo
a sua competência sobre toda a área territorial mineira. 3. Procurador da República oficiante em
Minas Gerais suscitou o presente conflito de atribuições, ressaltando que o auxiliar de secretário
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais teria praticado o crime de falsidade ideológica (CP, art.
299)  ao  emitir  irregularmente  a  DAP supracitada,  fato  que  afastaria  a  competência  da  vara
especializada. 4.  Embora o Procurador da República suscitante tenha citado o suposto crime
praticado pelo auxiliar do sindicato (CP, art. 299), depreende-se da documentação acostada aos
autos que todo o procedimento apuratório foi instaurado para apurar a conduta do beneficiário que
obteve o financiamento fraudulento  com fundos do PRONAF.  5.  Ademais,  consta  do relatório
policial a informação de que referido secretário já foi indiciado como incurso no art. 299, parágrafo
único, do Código Penal, fato que reforça o entendimento de que o presente inquérito não trata dos
atos por ele praticados. 6. Tendo em vista a Resolução nº 600-021 do TRF da 1ª Região que
especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para processar e julgar os
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei  nº 7.492/86) e de lavagem ou ocultação de
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bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), a atribuição para prosseguir na persecução penal é da
Procuradoria da República em Minas Gerais. 7. Atribuição do Procurador da República suscitante.

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

363. Processo: DPF/JFA-00659/2013-INQ Voto: 5747/2016 Origem: GABPR18-CARSM - 
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF
(LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO.  VARA  ESPECIALIZADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA
SUSCITANTE, COM ATUAÇÃO NA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA PR/MG. 1. Inquérito
policial instaurado com o objetivo de apurar possível crime contra o sistema financeiro nacional
(art.  19  da  Lei  7.492/86),  praticado  por  particular  que,  mediante  utilização  de  Declaração  de
Aptidão  ao  PRONAF  fraudulenta,  emitida  pelo  Sindicato  de  Trabalhadores  Rurais,  obteve
financiamento através de contrato de crédito rural junto ao Banco do Brasil. 2. O Procurador da
República  oficiante  na  PRM-Manhuaçu-Muriaé/MG  promoveu  o  declínio  de  atribuição  à
Procuradoria da República em Minas Gerais, tendo em vista a Resolução nº 600-021, de 19 de
dezembro de 2003, do TRF da 1ª Região que especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Minas Gerais para processar e julgar os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº
7.492/86) e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), estabelecendo
a sua competência sobre toda a área territorial mineira. 3. Procurador da República oficiante em
Minas Gerais suscitou o presente conflito de atribuições, ressaltando que o auxiliar de secretário
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais teria praticado o crime de falsidade ideológica (CP, art.
299)  ao  emitir  irregularmente  a  DAP supracitada,  fato  que  afastaria  a  competência  da  vara
especializada. 4.  Embora o Procurador da República suscitante tenha citado o suposto crime
praticado pelo auxiliar do sindicato (CP, art. 299), depreende-se da documentação acostada aos
autos que todo o procedimento apuratório foi instaurado para apurar a conduta do beneficiário que
obteve o financiamento fraudulento  com fundos do PRONAF.  5.  Ademais,  consta  do relatório
policial a informação de que referido secretário já foi indiciado como incurso no art. 299, parágrafo
único, do Código Penal, fato que reforça o entendimento de que o presente inquérito não trata dos
atos por ele praticados. 6. Tendo em vista a Resolução nº 600-021 do TRF da 1ª Região que
especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para processar e julgar os
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei  nº 7.492/86) e de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), a atribuição para prosseguir na persecução penal é da
Procuradoria da República em Minas Gerais. 7. Atribuição do Procurador da República suscitante.

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

364. Processo: 1.14.000.003494/2015-28 Voto: 5081/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  POSSÍVEL  CRIME  DE
ESTELIONATO  CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CP,  ART.  171,  §2º,  I,  c/c  §3º).
REVISÃO (LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).  APLICAÇÃO DO  DISPOSTO  NO  ART.  70  DO CPP.
CONSUMAÇÃO NO LOCAL EM QUE A VÍTIMA MANTÉM A CONTA CORRENTE. PRECEDENTE
DO STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL.  1.  Notícia  de Fato  instaurada  para  apurar  a  possível
prática do crime de estelionato (CP, art. 171,§2º, I, c/c §3º), tendo em que vista que inventariante
informou que tomou conhecimento da existência de crédito em favor do de cujus, decorrente de
precatório, mas que, ao requisitar da Caixa Econômica Federal, foi obtida a informação de que o
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numerário (R$ 95.484,14) havia sacado na Agência nº 1522 - Salvador/BA. Ressaltou, ainda, que
a operação foi fraudulenta, já que não havia qualquer instrumento que autorizasse o ato. 2. A
Procuradora da República oficiante na Bahia promoveu declínio de atribuição para a PR/DF, por
entender que, de acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a
competência para a apuração e julgamento do crime de estelionato deve ser fixada no local onde
se perfez o prejuízo para a vítima. 3. Ao receber os autos, o Procurador da República oficiante no
Distrito Federal  suscitou o presente conflito de atribuições, ressaltando que tem-se admitido a
fixação da competência para o julgamento de crimes contra o patrimônio no coral onde ocorreu a
ação, tem nome da facilidade para a coleta de provas e para a instrução do processo. 4. O Eg.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a competência territorial se
firma perante o juízo onde se encontra o banco sacado para a apuração de eventual crime de
estelionato, porquanto lá se consuma o delito, com o efetivo prejuízo à vítima (CC 143.621/PR,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/05/2016, DJe 07/06/2016). 5.
Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, fixação da atribuição da
Procuradoria da República no Distrito Federal (suscitante).

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

365. Processo: 1.18.003.000180/2015-02 Voto: 5451/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  SUPOSTO  CRIME  DE
ESTELIONATO  CONTRA  A  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  (ART.  171,  §3º,  DO  CP).  CRIME
CONTINUADO.  A  COMPETÊNCIA  É  FIRMADA  PELA  PREVENÇÃO  (ART.  71,  CPP).
ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática de estelionato
previdenciário (CP, art. 171, §3º), tendo em vista a representação encaminhada por empregado,
noticiando que procurou o Ministério do Trabalho para dar entrada no Seguro-Desemprego e foi
informado que não teria direito ao benefício,  por já terem sacado indevidamente as 5 (cinco)
parcelas. Em seguida foi até a Caixa Econômica Federal, onde constatou que o seu FGTS estava
intacto, o que evidenciaria a possível fraude, uma vez que, em tese, só seria possível sacar o
Seguro-Desemprego, após o saque do FGTS. 2. O Procurador da República oficiante na PRM-
Araguaína/TO, declinou de suas atribuições em favor da PRM-Imperatriz/MA por considerar que o
Juízo  competente  para  processar  e  julgar  o  feito  é  do  local  onde  ocorreu  o  primeiro  saque
fraudulento. 3. O Procurador da República oficiante na PRM-Imperatriz/MA, suscitou o presente
conflito  de  atribuições,  por  entender  que,  embora  a  primeira  parcela  tenha  ocorrido  em
Imperatriz/MA, todas as outras quatro parcelas indevidas ocorreram em Araguaína/TO, fato que
facilitaria  a  investigação  criminal.  Observou,  ainda,  que  a  distribuição  anterior  na  PRM-
Araguaína/TO é  suficiente  para  invocar  a  prevenção da  investigação.  4.  Houve  a  percepção
indevida do benefício nos municípios de Imperatiz/MA e Araguaína/TO e todos os cinco saques
indevidos ocorreram com intervalo inferior a 30 (trinta) dias. 5. Observa-se que é caso de crime
continuado (art. 71, CP), sendo que o artigo 71 do Código de Processo Penal estabelece que no
caso de crime continuado, praticado em território de duas ou mais jurisdições, a competência
firmar-se-á pela prevenção. 6. O Procurador da República oficiante em Araguaína/TO, ao ser o
primeiro a tomar conhecimento dos fatos, tornou-se prevento para a investigação ora tratada nos
autos,  possuindo,  portanto,  a  atribuição  para  prosseguir  na  persecução  penal.  7.  Voto  pelo
conhecimento  do  conflito  negativo  de  atribuições,  e,  no  mérito,  por  sua  procedência  para
reconhecer a atribuição da Procuradoria  da República no Município  de Araguína/TO para dar
continuidade à 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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

366. Processo: 1.34.001.006814/2015-07 Voto: 5599/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  SUPOSTO  CRIME  DE
ESTELIONATO  CONTRA  A  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  (ART.  171,  §3º,  DO  CP).  EFETIVA
OBTENÇÃO  DA VANTAGEM  INDEVIDA.  ATRIBUIÇÃO  DO  SUSCITADO.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar a possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º),
tendo em vista a informação de que, no curso dos autos de pensão por morte, o valor de R$
46.251,12 determinado como devido à parte autora teria sido sacado por terceiro desconhecido 2.
A requerente aduziu que o crédito não foi efetivado em sua conta corrente e que o representante
do Banco do Brasil S.A. teria afirmado que os valores devidos à requerente por força da decisão
judicial  foram liberados,  via  TED,  para a  agência  da Caixa  Econômica Federal  na cidade de
Salto/SP. 3. A Procuradora da República oficiante em São Paulo, declinou de suas atribuições em
favor da PRM-Sorocaba/SP por considerar que o Juízo competente para processar e julgar o feito
é do local onde obtida a vantagem indevida, no caso, em Salto/SP. 4. O Procurador da República
oficiante  na PRM-Sorocaba/SP,  suscitou o  presente conflito  de atribuições,  por  entender que,
embora tenha ocorrido a transferência  de R$ 41.251,12 para a agência  da Caixa Econômica
situada em Salto/SP, o agente sacou na agência de Campinas/SP o valor de R$ 4.000,00 em
espécie. Acrescentou, ainda, a necessidade de realização de diligências para se verificar se, de
fato, a atribuição seria do Ministério Público Federal, diante da possibilidade da Caixa Econômica
e o INSS não ter sofrido qualquer prejuízo com a prática do estelionato efetivado no Banco do
Brasil. 5. Observa-se que dos R$ 46.251,12 a que a vítima tinha direito, por força de sentença
judicial transitada em julgado, R$ R$ 41.251,12 foram transferidos a uma conta da CEF situada na
cidade de Salto/SP e,  ao que se pode concluir  do contexto,  R$ 4.000,00 foram retirados em
espécie na cidade de Campinas/SP por pessoa que se passou pela beneficiária. 6. Tratando-se de
possível  estelionato  contra  o  patrimônio  público  (CP,  art.  171,  §3º),  o  crime  se  consuma no
momento da obtenção da vantagem patrimonial. Entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça
(CC 125.023/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 19/03/2013). 7. Consta
dos autos que apenas parte do valor  devido à vítima foi  transferido para agência situada em
Salto/SP, tendo o estelionatário auferido a vantagem imediata de R$ 4.000,00 no momento em
que  praticou  a  fraude  para  o  levantamento  do  alvará  em  Campinas/SP,  local  que  deve  ser
considerado como o da consumação do crime. 8. Caso, com o aprofundamento das diligências,
reste configurado o crime de estelionato simples (CP, art. 171), o Eg. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a competência territorial se firma perante o juízo onde se
encontra o banco sacado, porquanto lá se consuma o delito, com o efetivo prejuízo à vítima CC
143.621/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 07/06/2016). 9. No caso,
embora a agência em que a vítima possui a conta seja diversa da que ocorreu o depósito judicial
e,  posteriormente,  o  saque  fraudulento,  é  de  se  concluir  que  também  foi  na  agência  de
Campinas/SP que a vítima efetivamente sofreu o prejuízo,  já que ali  estavam depositados os
valores a ela pertencentes, razão pela qual se considera o local da consumação do crime. 10.
Voto pelo conhecimento do conflito negativo de atribuições, e, no mérito, por sua procedência
para reconhecer a atribuição da Procuradoria da República em São Paulo para dar continuidade à
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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

367. Processo: 1.00.000.000323/2016-13 Voto: 5052/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  PEDOFILIA  (LEI  8.069/90,  ART.  241-A).
DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL POR MEIO DA INTERNET.
MPF:  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28.
TRANSNACIONALIDADE.  TRATADO  INTERNACIONAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.
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Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no artigo 241-A do Estatuto da
Criança e do Adolescente  ECA (Lei 8.069/90), em razão da divulgação de imagens com conteúdo
pornográfico envolvendo adolescente através da rede mundial de computadores, em página de
perfil de rede social. O Ministério Público Estadual pugnou pelo declínio da competência à Justiça
Federal.  2.  O Procurador da República oficiante  manifestou-se pela incompetência da Justiça
Federal,  ao  argumento  de  que  não  restou  demonstrada  a  transnacionalidade  da  conduta
investigada. Discordância do Juiz Federal. Remessa à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP
c/c art. 62-IV da LC 75/93. 3. A competência será da Justiça Federal quando preenchidos três
requisitos cumulativos: a) o fato esteja previsto como crime no Brasil e no estrangeiro; b) o Brasil
seja signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual assume o compromisso de
reprimir criminalmente aquela espécie delitiva;  e c) a conduta tenha ao menos se iniciado no
Brasil  e o resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior,  ou reciprocamente. 4.
Além da existência  de Convenção Internacional  sobre Direitos da Criança da qual  o  Brasil  é
signatário  (Decreto  99.710/1990,  art.  1º),  constata-se,  ainda,  no  presente  caso,  o  caráter
transnacional da conduta criminosa, situação que afirma a competência da Justiça Federal para
processar e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a
persecução penal. 5. Isso porque o caso em tela trata da divulgação de imagens pornográficas
envolvendo  adolescente  por  meio  da  rede  social,  que  pode  não  ter  se  limitado  a  uma
comunicação  eletrônica  entre  pessoas  residentes  no  Brasil,  tendo  em  vista  que  qualquer
indivíduo, em qualquer lugar do mundo, desde que conectado à internet e pertencente à rede
social,  poderá  acessar  a  página  publicada  com  tais  conteúdos  pedófilos-pornográficos,
verificando-se, portanto, cumprido o requisito da transnacionalidade também exigido para atrair a
competência  da  Justiça  Federal.  6.  Para  o  STF,  quando  a  publicação  de  material  contendo
pornografia infantojuvenil ocorre na ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer
sujeito,  em  qualquer  parte  do  planeta,  que  esteja  conectado  à  internet,  a  constatação  da
internacionalidade se infere não apenas do fato de que a postagem se opera em cenário propício
ao livre  acesso,  como também que,  ao fazê-lo,  o  agente  comete  o  delito  justamente  com o
objetivo de atingir  o  maior  número possível  de pessoas,  inclusive  assumindo o risco de que
indivíduos  localizados  no  estrangeiro  sejam,  igualmente,  destinatários  do  material.  A
potencialidade do dano não se extrai somente do resultado efetivamente produzido, mas também
daquele  que poderia ocorrer.  Basta à configuração da competência da Justiça Federal  que o
material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no
estrangeiro,  ainda que não haja  evidências de que esse acesso realmente ocorreu (STF, RE
628.624, publicado no DJE 06/04/2016). 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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

368. Processo: 1.00.000.018479/2015-70 Voto: 5033/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: AÇÃO PENAL. PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART.
40,  INCISO  V,  AMBOS  DA LEI  11.343/06),  RECEPTAÇÃO  (CP,  ART.  180)  E  DE  USO  DE
DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO
DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM OS CRIMES FEDERAIS. DISCORDÂNCIA
DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  CRIMES  ESTADUAIS
PRATICADOS PARA OCULTAR OS CRIMES FEDERAIS. CONEXÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
122  DO  STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso
V, ambos da Lei 11.343/06), receptação (CP, art. 180) e de uso de documento falso (CP, art. 304).
2. Consta dos autos que o denunciado foi  flagrado transportando 1,150g (um quilo e cento e
cinquenta gramas) de maconha, utilizando-se de veículo que sabia ser produto de crime e, após,
fez  uso  de  CRLV  falso  perante  os  policiais  rodoviários  federais.  3.  Em 26/05/2015,  o  Juízo
Estadual  declinou  sua  competência  em favor  da  Justiça  Federal  de  Ponta  Porã/MS.  O MPF
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ratificou a denúncia no que tange aos crimes de uso de documento falso e receptação, bem como
requereu o declínio de competência quanto ao processamento do crime de tráfico de drogas, por
entender ausente conexão probatória ou instrumental com os demais crimes. 4. O Juiz Federal
discordou das razões ministeriais no que tange ao declínio de competência, ressaltando que é
razoável concluir que o denunciado também se utilizou do documento falso para ocultar o crime
de tráfico de drogas, não apenas a receptação. 5. Como muito bem observou o Juiz Federal: no
presente caso, como afirma o próprio Parquet, o acusado teria apresentado documento falso para
encobrir  o  crime de receptação  do automóvel;  desse  modo,  é  razoável  concluir  que o fizera
também para ocultar o delito de tráfico, haja vista que a droga apreendida estava no mesmo
veículo.  Em outras  palavras,  não  é  lógico  entender  pela  conexão  objetiva  consequencial  na
primeira hipótese e não na segunda. É caso, pois, de reunião dos processos na Justiça Federal
(art.  76,  II,  CPP).  6.  Considerando  que  todos  os  fatos  ocorreram no  mesmo contexto  fático
probatório, entendo que o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), ocultado por meio
da prática de um crime federal (CP, art. 304), deve permanecer na Justiça Federal em respeito à
Súmula nº 122 do Superior Tribunal de Justiça. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

369. Processo: 1.24.000.000476/2016-29 Voto: 5486/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  CONTRA ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO.  FRUSTRAÇÃO  DE
DIREITO  ASSEGURADO  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 assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203), praticado por pessoa
jurídica  de  direito  privado,  uma  vez  que,  segundo  relatório  encaminhado  pelo  Ministério  de
Trabalho e Emprego, a empresa teria admitido ou mantido empregados sem o respectivo registro
em livro,  ficha  ou  sistema  eletrônico  competente,  utilizando-se  do  subterfúgio  da  pejotização
(contratação de pessoas físicas sob o manto do CNPJ) e do desvio de função de estagiários. 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  irregularidade  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, 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.

370. Processo: 1.26.000.000832/2016-30 Voto: 5484/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  CONTRA  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO.  CRIMES  DE
PARALISAÇÃO  DE  TRABALHO  DE  INTERESSE  COLETIVO  E  OCUPAÇÃO  DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL, COM O INTUITO DE IMPEDIR OU EMBARAÇAR O CURSO
NORMAL DO TRABALHO (CP, ARTS. 201 E 202). 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
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TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar os crimes de
paralisação de trabalho de interesse coletivo e ocupação de estabelecimento comercial, com o
intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho (arts. 201 e 202 do Código Penal),
tendo  em  vista  a  notícia  de  que  particular  teria  constrangido  trabalhadores  a  participar  de
movimento de greve, onde suspendeu atividade de interesse coletivo, em razão da não circulação
de veículos, além de vir se portando como presidente de sindicato, com fins eleitoreiros. 2. A
Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, entendendo que cabe ao
Ministério  Público  Estadual  a  persecução  penal  para  apurar  as  supostas  irregularidade  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, 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.

371. Processo: 1.28.000.000529/2016-62 Voto: 5286/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL
PRATICADO POR SÓCIO-ADMINISTRADOR DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (LEI Nº
7.492/86).  PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO N°  32 DA 2ª  CCR).
ADEQUAÇÃO  DO  ENQUADRAMENTO  DAS  OPERADORAS  DE  PLANO  DE  SAÚDE  ÀS
INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n° 7.492/86),
praticado por administradores de ex-operadora de plano de saúde cuja liquidação extrajudicial foi
determinada em 06/06/2013.  2.  O Procurador  da República  oficiante  promoveu o declínio  de
atribuições  com  fundamento  na  alegação  de  que  a  atividade  da  empresa  consiste  na
administração de plano de saúde, que não se equipara a instituição financeira, não havendo que
se falar em prática de crime contra o sistema financeiro nacional. 3. 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) 4.
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.  5.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

372. Processo: 1.29.000.002086/2016-15 Voto: 5602/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS
POR LEI TRABALHISTA (CP, ART. 203) E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168). 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
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FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A ORGANIZAÇÃO
DO  TRABALHO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para
apurar os crimes de frustração de direito trabalhista (CP, art. 203) e apropriação indébita (CP, art.
168), tendo em vista a notícia de que diretor de órgão portuário retém indevidamente parte do
salário de diretores de sindicato. 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, 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.

373. Processo: 1.30.019.000055/2015-11 Voto: 5120/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. 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 atos de execução contratual sem
registro,  sem controle  de jornada e  pagamento  abaixo  do mínimo,  noticiados  no relatório  de
inspeção  realizada  pelo  Grupo  Especial  de  Fiscalização  Móvel/SIT/MTE.  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 irregularidade 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, 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.

374. Processo: DPF/AGA/TO-00194/2014-INQ Voto: 5291/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-
A).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  CRIME  FORMAL.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO
ART.  83  DA LEI  Nº  9.430/96.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, ART.
168-A), pelo ex-prefeito do Município de Carrasco Bonito/TO, o qual teria descontado e deixado
de repassar as contribuições destinadas à Seguridade Social dos Servidores Públicos do referido
município. 2. A Receita Federal do Brasil em Palmas/TO informou que o crédito tributário apurado
encontra-se  suspenso  para  julgamento  de  recurso  voluntário.  3.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender necessária a constituição definitiva do
crédito  tributário  para  a  oferta  de  denúncia  quanto  ao  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária. 4. Atecnia do art. 83 da Lei 9.430/96. Pela análise da Súmula Vinculante nº 24, do
Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o prévio exaurimento da via administrativa é condição
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objetiva de punibilidade apenas em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária. 5. O
crime tipificado no art.  168-A do Código Penal é de natureza formal.  Caracteriza-se pelo não
repasse à Previdência Social das contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo
penal não se refere a supressão ou alteração do tributo. Por isso, não há motivo para obstar a
persecução penal  até  o  término  de  procedimento  administrativo  destinado  a apurar  o  crédito
tributário.  6.  Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

375. Processo: JF/SP-0012042-21.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 4670/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

376. Processo: 1.13.000.001192/2016-33 Voto: 5501/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

377. Processo: 1.16.000.003520/2015-43 Voto: 5008/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL FRAUDE EM CONCURSO DA MEGA SENA PROMOVIDO PELA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, INC. IV, DA LC Nº
75/1993). AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se
de  notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  diversas  representações  realizadas  na  Sala  de
Atendimento ao Cidadão para apurar possível esquema de fraude no concurso nº 1764 da Mega
Sena,  promovido  pela  Caixa  Econômica  Federal.  2.  Segundo  os  representantes,  os  sócios
proprietários da casa lotérica onde fora realizada a aposta vencedora poderiam ser parentes de
pessoa envolvida na Operação Lava Jato. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  procedimento  por  entender  que  eventual  parentesco  com  investigado  ou
denunciado  não  configura  ilícito  penal,  que  as  informações  são  desprovidas  de  quaisquer
elementos de provas a ensejar a instauração de inquérito policial. Conforme divulgado na internet,
o empresário não possui parentesco com investigado na Lava Jato, nem se confunde com seu
homônimo,  ex-Deputado  Federal.  4.  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. 5. Verifica-se que não houve a realização de qualquer diligência para
elucidação dos fatos. Inexiste nos autos manifestação da Caixa Econômica Federal acerca da
suposta fraude no citado concurso da mega-sena; Não foi  realizada a oitiva dos empresários
envolvidos,  bem como não  foi  juntado  documentos  que  comprovem que o  envolvido  não  se
confunde com homônimo ou que realmente não possui parentesco com investigado na Lava-Jato;
Nem sequer foram requisitadas novas informações por parte dos representantes. 6. A ausência de
diligências torna o arquivamento do feito prematuro,  uma vez que 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 o arquivamento do processo. 7. Não homologação do arquivamento e designação de
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

378. Processo: 1.22.000.001403/2016-29 Voto: 5546/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  CRIME  FORMAL.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato
originada a partir de ofício da lavra do Juízo do Trabalho de Itajubá para apurar possível delito de
apropriação indébita previdenciária (art. 168-A) por parte de sociedade empresária que figurou
como reclamada nos autos de ação trabalhista. 2. O Procurador da República oficiante promoveu
o arquivamento do feito por entender necessário aguardar a liquidação da sentença trabalhista
para a oferta de denúncia quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
3. Atecnia do art.  83 da Lei  9.430/96.  Pela análise da Súmula Vinculante nº  24,  do Supremo
Tribunal Federal, verifica-se que o prévio exaurimento da via administrativa é condição objetiva de
punibilidade  apenas  em  relação  aos  crimes  materiais  contra  a  ordem  tributária.  4.  O  crime
tipificado no art. 168-A do Código Penal é de natureza formal. Caracteriza-se pelo não repasse à
Previdência Social das contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal não
se refere a supressão ou alteração do tributo. Por isso, não há motivo para obstar a persecução
penal até o término de procedimento administrativo destinado a apurar o crédito tributário. 5. No
caso, sendo desnecessário o encerramento do procedimento administrativo  à configuração do
crime, e havendo diligências a serem efetuadas para verificar a existência de indícios do seu
cometimento, mostra-se prematuro o arquivamento do feito no atual estágio das investigações. 6.
Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução pena

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.

379. Processo: 1.22.000.003171/2015-62 Voto: 5905/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE
IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM INSCRIÇÃO DE CADASTRO
DE PESSOA FÍSICA. MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. LC Nº 75/93, ART 62, IV. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível
crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Autuado possuía 3 (três) inscrições no Cadastro de
Pessoa Física (CPF), sendo dois deles com informações falsas sobre sua pessoa. 2. Oficiada, a
Receita Federal  informou que um CPF encontra-se em situação regular e que os outros dois
foram objeto de anulação. 3.  Consta dos autos a informação de que os dois CPF's anulados
figuram  em  quadro  societário  de  várias  microempresas,  bem  como  amparam  vínculos  com
instituições bancárias, inclusive, um deles possui inscrição em dívida ativa. 4. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender que o registro realizado
pela pessoa física no banco de dados da Receita Federal não consiste em documento mas tão
somente  em  inscrição  cadastral.  Considera  que  a  declaração  de  dados  falsos  em  registro
cadastral não se enquadra no conceito legal de documento que pudesse ensejar a aplicação do
disposto  no art.  299 do CP.  5.  No atual  estágio  da persecução criminal,  em decorrência  dos
princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate, apenas seria
admitido  o  arquivamento  do  procedimento  investigatório  se  ausentes  elementos  mínimos  da
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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.  6.  A  conduta  praticada  pelo
investigado  consistiu  no  fornecimento  de  dados  falsos  à  Administração  Pública,  mais
precisamente, à Receita Federal, o que culminou na emissão de dois novos CPFs em seu nome,
com dados falsos (data de nascimento e título eleitoral). A prestação de informações falsas em
sistema público, com o objetivo de criar CPF inidôneo, é suficiente para caracterizar, a princípio, o
crime  de  falsidade  ideológica  (art.  299  do  CP).  7.  Dessa  forma,  não  se  pode  afastar,
peremptoriamente, a possibilidade de configuração do delito previsto no art. 299 do CP, o qual tem
por objeto jurídico a fé pública, em especial, a veracidade das informações contidas perante a
Receita  Federal,  sendo  necessário  o  aprofundamento  das  diligências  para  verificar  todas  as
circunstâncias que ocasionaram na emissão de diversos CPF's no nome de um único particular. 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.

380. Processo: 1.22.003.000424/2016-05 Voto: 5150/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), em razão do não recolhimento devido das
contribuições previdenciárias arrecadadas dos funcionários. 2. Como diligências, o Procurador da
República oficiante oficiou a Receita Federal, que informou a inexistência de procedimento fiscal
ou crédito constituído contra a referida empresa. Não há nos autos realização de diligências junto
à  empresa.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por
entender necessária a constituição definitiva do crédito tributário para a oferta de denúncia quanto
ao crime de apropriação indébita previdenciária. 4. Atecnia do art. 83 da Lei 9.430/96. Pela análise
da Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o prévio exaurimento
da via administrativa é condição objetiva de punibilidade apenas em relação aos crimes materiais
contra a ordem tributária. 5. O crime tipificado no art. 168-A do Código Penal é de natureza formal.
Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social das contribuições previdenciárias recolhidas
do trabalhador. O tipo penal não se refere a supressão ou alteração do tributo. Por isso, não há
motivo para obstar a persecução penal até o término de procedimento administrativo destinado a
apurar o crédito tributário. 6.  No caso, sendo desnecessário o encerramento do procedimento
administrativo à configuração do crime, e havendo diligências a serem efetuadas para verificar a
existência de indícios do seu cometimento, mostra-se prematuro o arquivamento do feito no atual
estágio das investigações. 7. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

381. Processo: 1.24.000.002465/2015-01 Voto: 4920/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.
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INAPLICABILIDADE DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto crime
de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) em razão do não recolhimento devido das
contribuições previdenciárias arrecadadas de funcionária de microempresa. 2. O Procurador da
República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que o processo de apuração e
cobrança dos créditos tributários ainda está em tramitação na PGFN/PB, pelo que não houve o
exaurimento  das  vias  administrativas.  3.  Atecnia  do  art.  83  da  Lei  9.430/96.  Pela  análise  da
Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o prévio exaurimento da
via administrativa é condição objetiva de punibilidade apenas em relação aos crimes materiais
contra a ordem tributária. 4. O crime tipificado no art. 168-A do Código Penal é de natureza formal.
Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social das contribuições previdenciárias recolhidas
do trabalhador. O tipo penal não se refere a supressão ou alteração do tributo. Por isso, não há
motivo para obstar a persecução penal até o término de procedimento administrativo destinado a
apurar  o  crédito  tributário.  5.  No  caso,  há  indícios  suficientes  do  cometimento  do  crime  de
apropriação  indébita  previdenciária,  no  que  o  arquivamento  mostra-se  prematuro.  6.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

382. Processo: 1.30.001.000462/2015-17 Voto: 5502/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC 75/93)
CRÉDITO  RECONHECIDO  EM  SENTENÇA  TRABALHISTA.  LIQUIDAÇÃO  EFETIVADA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Tribunal Regional do Trabalho da
1ª Região, comunicando a prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, aduzindo
que, como não houve a homologação dos cálculos apresentados pelas partes, bem como inexiste
nos  autos  informação  da  Receita  Federal  sobre  abertura  de  procedimento  de  fiscalização
referente  à  investigada,  não  há  como prosseguir  na  persecução  penal  antes  do  lançamento
definitivo  do  tributo  (Súmula  Vinculante  nº  24/STF).  3.  A  sentença  trabalhista  definitiva
condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação pelo contador do Juízo, define o
valor do tributo e constitui o crédito, sendo que o crime se consuma após o transcurso do prazo
legal  para  recolhimento  dos  valores  devidos.  4.  No  caso  dos  autos,  é  possível  extrair  do
andamento processual disponível no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que, em
18/07/2016,  foi  lançada  decisão  considerando  liquidada  a  dívida.  Crime  configurado.  5.  Não
homologação do arquivamento.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

383. Processo: DPF/CE/JN-00025/2016-INQ Voto: 5148/2016 Origem: SJUR/PRM-CE - SETOR 
JURIDICO DA PRM/JUAZEIRO DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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

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

384. Processo: DPF/JFA-00152/2015-INQ Voto: 5492/2016 Origem: GABPRM3-MBMM - 
MARCELO BORGES DE MATTOS 
MEDINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Apuração  do  possível  crime  de  extorsão  (CP,  art.  158).  Caixa  Econômica
Federal comunicou uso irregular de conta bancária da investigada utilizada para recebimento de
depósitos  oriundos  do  golpe  de  falso  sequestro.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª
CCR/MPF). CEF informou que não se responsabiliza por uso irregular de conta bancária para
recebimento  de  depósitos  oriundos  de  golpes.  Foi  apurado  o  provável  envolvimento  de
presidiários.  Dano  não  suportado  pela  CEF.  Prejuízo  limitado  aos  particulares.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

385. Processo: DPF/PE-00175/2015-RE Voto: 5220/2016 Origem: GABPR12-FHA - FABIO 
HOLANDA ALBUQUERQUE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Registro Especial.  Suposta prática de crime de estelionato (artigo 171, §3º, do Código Penal).
Representação anônima relatando que determinada pessoa se beneficiaria ilicitamente da pensão
por morte do seu pai, ex-funcionário dos Correios. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 da 2a CCR). Diligências. O Instituto Nacional do Seguro Social  INSS não identificou a
existência  de  benefícios  em  nome  da  representada.  Prejuízo  não  suportado  pelo  INSS.
Necessidade de apuração da suposta obtenção de vantagem ilícita em prejuízo do Instituto de
Seguridade  Social  dos  Correios  e  Telégrafos   POSTALIS,  instituição  privada  de  previdência.
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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

386. Processo: DPF/SR-AL-00140/2014-INQ Voto: 5116/2016 Origem: GABPR6-JAB - JOEL 
ALMEIDA BELO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de pedofilia (art. 241-D da Lei n° 8.069/90). Investigado estaria
assediando criança de 10 anos de idade por meio da rede mundial de computadores. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Pai da vítima identificou conversas através do Skype
onde o investigado tentou induzir criança a se despir diante de webcam. Comunicações restritas
aos particulares, por meio de contato de Skype. Ausência de indícios da transnacionalidade da
conduta, requisito exigido para atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o
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crime e, consequentemente, 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.

387. Processo: SR/DPF/MA-00738/2014-INQ Voto: 5032/2016 Origem: GABPR13-FMA - 
FLAUBERTH MARTINS ALVES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime tipificado no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente
ECA (Lei 8.069/90). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Casal supostamente
gravou e divulgou vídeo pornográfico com adolescente. Até o presente momento, não consta nos
autos  provas  de  que  o  vídeo  esteja  circulando  em  rede  social.  Ausência  de  indícios  da
transnacionalidade da conduta, requisito exigido para atrair a competência da Justiça Federal para
processar e julgar o crime e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal, para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

388. Processo: SRPF-AP-00171/2015-INQ Voto: 5165/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de ameaça (CP, art. 147) e de estelionato (CP, art. 171). Relato
de  que  um  grupo  de  pessoas  estaria  promovendo  a  cobrança  de  mensalidades  junto  aos
interessados em lotes do INCRA, ao argumento de que, caso não fosse efetuado o pagamento,
não obteriam cadastro na reforma agrária. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Ausência de negociação fraudulenta de lotes rurais do Programa Nacional de Reforma Agrária. O
grupo teria prometido futuro cadastramento das vítimas junto ao INCRA, o que por si só não gerou
prejuízo  à  autarquia  federal,  mas  somente  aos  particulares  que  efetuaram  os  pagamentos.
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.

389. Processo: 1.00.000.007250/2016-91 Voto: 5885/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de apropriação  indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  III),  praticado por
advogada que não estaria repassando os valores obtidos judicialmente ao reclamante em ação
trabalhista. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Prejuízo restrito a particulares. Inexistência de
prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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390. Processo: 1.11.000.001113/2015-88 Voto: 5054/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Relato de que particular teria sofrido ameaças de seu advogado
por conta do não pagamento de honorários. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª CCR). Ameaça ocorrida entre particulares. Ausência de ofensa a bens, interesses ou serviços
da União (art.  109,  IV,  da CF).  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

391. Processo: 1.12.000.000465/2016-60 Voto: 5131/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, § 4º, inc. II). Saque indevido
do valor  de  R$ 2.295,00  da  conta  da Agência  do  Banco  do  Brasil  no  Oiapoque/AP em que
depositado benefício de formação de professores, por pessoa desconhecida. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Crime praticado contra o patrimônio do particular titular
da conta, pois, uma vez depositado em sua conta bancária, o recurso, inobstante seja oriundo de
convênio com o Poder Público,  passa ao seu patrimônio.  Possibilidade de ressarcimento pelo
Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou
interesse da União. Inteligência do Enunciado 42 da Súmula do STJ (Compete à Justiça Comum
Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os
crimes praticados em seu  detrimento).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

392. Processo: 1.13.002.000027/2012-11 Voto: 4918/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Civil. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP,
art. 304). Indevida inserção de assinatura e carimbo de engenheiro em planilhas de orçamentos
da Prefeitura Municipal de Alvarães. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Inexistência de indícios de que a falsidade tenha ocorrido perante órgãos ou entes 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

393. Processo: 1.14.007.000434/2016-74 Voto: 4904/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
VIT. CONQUISTA- BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Possível uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio de atribuições
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(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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

394. Processo: 1.14.010.000145/2016-16 Voto: 5478/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, III). Representação
encaminhada  pela  Universidade  Federal  do  Sul  da  Bahia-UFSB  informando  a  ocorrência  de
incêndios na região. Revisão de declínio (Enunciado nº 32- 2ª CCR). Verifica-se que os focos dos
incêndios  ocorreram  na  área  do  município  de  Porto  Seguro,  atingindo  a  UFSB  de  forma
superficial.  Ausência  de  informações  de  que  áreas  federais  tenham  sido  alvo  de  incêndio
criminoso. 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.

395. Processo: 1.14.012.000085/2016-11 Voto: 5241/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
IRECÊ-BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006,
art.  33).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR/MPF).  Não há  indícios  mínimos de
transnacionalidade na prática do possível tráfico de drogas. Relato genérico que aponta para o
possível  tráfico  de  drogas  local.  Carência  de  elementos  de  informação  aptos  a  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

396. Processo: 1.17.000.000204/2016-63 Voto: 5493/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime contra a economia popular (Lei  nº 1.521/51,  art.  4º).  Suposta
prática de usura por particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Súmula nº 498 do STF: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o
julgamento dos crimes contra a economia popular. Hipótese em que não se vislumbra eventual
crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  nº  7.492/86),  pois  inexiste  captação,
intermediação  ou  aplicação  de  recursos  de  terceiros,  bem  como  arrecadação  de  recursos
mediante compromisso de restituição de valor no futuro, com ou sem remuneração. Ausência de
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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.

397. Processo: 1.17.000.000872/2016-91 Voto: 5751/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º-B, I, do Código Penal. Auto de
infração lavrado pela ANVISA informando que determinada empresa teria divulgado produtos não
registrados/notificados junto ao órgão de vigilância sanitária. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta ou ofensa
direta às atribuições fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. Precedentes do STJ: CC
nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, Terceira Seção, Dje 01/02/2011.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

398. Processo: 1.17.000.001071/2016-42 Voto: 5850/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Representante afirma ter recebido
ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como advogado do Instituto Nacional  da
Previdência, que o orientou a entrar em contato com o Diretor Financeiro do Conselho Nacional
da Previdência. Em contato com o suposto diretor, o representante foi induzido a crer que tinha
saldos a receber do Montepio da Família Militar (MFM) e que, para tanto, seria necessário realizar
um depósito de R$ 5.022,58, o que foi feito. Posteriormente, após uma nova ligação de cobrança,
o  representante  suspeitou  do  golpe.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).
Prejuízo  restrito  a  particulares.  Ausência  de elementos  de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

399. Processo: 1.17.000.001332/2016-24 Voto: 5769/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Representante relatou transação não
autorizada com seu cartão de débito do Banco do Brasil, no valor de R$ 388,60, em posto de
gasolina.  Revisão  de declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  Possível  prejuízo  suportado
somente por particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

400. Processo: 1.17.000.001411/2016-35 Voto: 5770/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Representação  formulada  por
funcionário  público  noticiando  a  abertura  de  conta  corrente  e  a  contratação  de  empréstimos
consignados fraudulentos em seu nome perante banco privado. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 -  2a CCR).  Fraude praticada perante instituição financeira privada. Prejuízo
suportado  unicamente  por  particular.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

401. Processo: 1.18.000.001176/2016-64 Voto: 4962/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). 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). 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). No caso, as investigações denotam a ocorrência de
crime antecedente de competência da Justiça Estadual,  já  que os investigados são ligados à
prática de agiotagem. 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.

402. Processo: 1.18.003.000224/2016-77 Voto: 5259/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Locatários declararam para
imobiliária que estavam encerrando o vínculo locatício em razão da nomeação de um deles em
concurso público em Goiânia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR).
Verificou-se que a pessoa nomeada manifestou formalmente sua desistência de assumir o novo
cargo, razão pela qual editou-se portaria, na qual a Administração tornou sem efeito a nomeação.
Declaração falsa prestada com o objetivo de atrair, indevidamente, o benefício de dispensa da
multa  contratual.  Falsidade  ocorrida  perante  empresa  privada.  Inexistência  de  elementos  que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
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empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Parquet Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

403. Processo: 1.20.000.000716/2015-53 Voto: 4932/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Relato
de que nome de pessoa física estaria sendo usado por terceiros, sem seu consentimento, para
dissimular/ocultar a real propriedade de empresas, negócios e empreendimentos alheios. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). A inserção de dados ou apresentação de
documentos falsos perante a Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do
Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

404. Processo: 1.20.000.001385/2015-79 Voto: 5765/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato informando a existência de livros jurídicos publicados com conteúdo homofóbico,
discriminatório e sexista no acervo da biblioteca da Universidade Estadual de Londrina (Lei nº
7.716/89). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de prejuízo a
bem, serviço ou interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

405. Processo: 1.20.002.000043/2016-01 Voto: 4992/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta comercialização de medicamentos em desacordo com a regulamentação
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA (CP, art. 273), por meio da internet. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade  da  conduta  ou  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades
sanitárias federais. Precedentes do STJ: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/03/2012; CC
104.842/PR, Terceira Seção, Dje 01/02/2011. Inexistência de elementos de informação capazes
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

406. Processo: 1.22.000.001578/2016-36 Voto: 4985/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Representação formulada pela Superintendente do Hospital das Clínicas da UFMG, em que se
relata comércio da substância denominada Avelos, com a promessa de cura do câncer. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Apuração preliminar demonstrou que o comércio
ocorre fora do hospital, por paciente do ambulatório. Inexistência de indícios de internacionalidade
do  delito  ou  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.
Precedente  Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC  104.842/PR,  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,
Terceira Seção, Dje 01/02/2011). Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público
Estadual.

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

407. Processo: 1.22.000.002604/2016-43 Voto: 5061/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representante noticia que retirou seu nome de empresa privada em 2001, mas
até os dias atuais sofre restrições de crédito em virtude de dívidas da referida empresa. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

408. Processo: 1.22.005.000115/2016-15 Voto: 5881/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

409. Processo: 1.22.010.000140/2016-11 Voto: 5471/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

410. Processo: 1.23.000.001390/2014-99 Voto: 5282/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração dos possíveis crimes de estelionato (CP, art. 171) e/ou alteração de
limites  (CP,  161).  Representantes  informaram a  existência  de  invasão em fazenda  e  que  os
invasores  contrataram  equipe  de  topógrafos  com  finalidade  de  demarcar  e  expandir  a  área
invadida  e  utilizam marcos  com  símbolo  do  INCRA sem a  devida  autorização  da  autarquia.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Invasão se deu em terras pertencentes a
particulares. O INCRA informou que não é necessária autorização para uso do nome da instituição
na plaqueta do marco. A citada autarquia esclareceu ainda que os profissionais credenciados para
o  serviço  de  georreferenciamento  de  imóvel  rural  usam  a  plaqueta  com  os  dados  padrões
estabelecidos pela Norma Técnica do INCRA. Provável  irregularidade seria  a  demarcação de
terras  sem a  expressa  autorização  do  proprietário.  Possível  prejuízo  suportado  somente  por
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

411. Processo: 1.23.000.002057/2015-88 Voto: 5767/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  informando  que  dirigente  de  ONG  estaria  supostamente
praticando diversos ilícitos, dentre eles crimes sexuais contra criança ou adolescente (art. 244-A,
ECA). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Consta na representação
que o provável autor dos fatos seria Comandante da Marinha do Brasil. Diligências. A Marinha do
Brasil informou que não possui vínculo com o investigado e nem existe convênio ou parceria com
a citada ONG. Ausência de prejuízo a bem, serviço ou interesse da União. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

412. Processo: 1.23.000.002400/2015-94 Voto: 5323/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º-B. Auto de infração lavrado pela
ANVISA informando que determinada empresa realizava a comercialização de medicamentos sem
o devido registro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de
indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  ou  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das
autoridades sanitárias federais.  Precedentes do STJ:  CC nº  120.843/SP,  Terceira  Seção,  DJe
27/03/2012;  CC  104.842/PR,  Terceira  Seção,  Dje  01/02/2011.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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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.

413. Processo: 1.23.005.000016/2015-15 Voto: 5604/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art.
299) e/ou falsificação de documento público (CP, art. 297, §1º). Representação encaminhada pela
Secretaria Municipal de Administração de município paraense informando que servidor municipal
teria falsificado certificados. Revisão de declínio (Enunciado nº 32- 2ª CCR). Funcionário Público
municipal teria falsificado Histórico Escolar e Certificado de Ensino Médio em seu nome para fins
de comprovação de alfabetização nas eleições para cargo de vereador. 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.

414. Processo: 1.23.006.000084/2016-47 Voto: 5802/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representante
informa  que  seus  dados  pessoais  foram  falsamente  utilizados  para  constituição  de
estabelecimento empresarial sem a sua autorização. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR/MPF). Prejuízo limitado aos particulares. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

415. Processo: 1.24.002.000025/2016-71 Voto: 5175/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa  relatando  possíveis  irregularidades  cometidos  pela
Coordenadora da Pastoral da Criança em Cajazeiras/PB, que estaria fazendo o uso errôneo das
verbas, bem como aplicando finalidade diversa do real objetivo (CP, art. 171). Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A Pastoral da Criança é um organismo de ação
social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil  CNBB, vinculada à Comissão Episcopal para
o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, não integrando o rol previsto no art.  109, IV, da
Constituição Federal. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas entidades. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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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416. Processo: 1.25.000.001465/2016-29 Voto: 5399/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 66 da Lei 8.078/901. Empresa de equipamentos
odontológicos foi autuada por infração à legislação administrativa sanitária, consistente em fazer
propaganda de produtos sem registro ou cadastro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). O fato da fiscalização
de ter sido efetuada pela ANVISA não implica, por si só, na competência da Justiça Federal.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Parquet Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

417. Processo: 1.25.002.001249/2015-82 Voto: 5825/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Representante solicita a intervenção
ministerial no sentido de obter auxílio jurídico, pois, segundo seu relato, o imóvel no qual reside
teria sido objeto de contrato social  por meio da assinatura de um termo que sua genitora foi
ludibriada a assinar, pois na época estava enferma e sob efeito de medicamentos. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Prejuízo restrito a particulares. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

418. Processo: 1.25.009.000222/2016-93 Voto: 5269/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de estelionato (CP, art. 171). Noticiante foi vítima de
golpe  na  compra  de  uma  moto.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).
Representante  informou  que  efetuou  depósito  de  quantia  em  dinheiro  na  conta  do  suposto
vendedor e este não estaria mais atendendo suas ligações. Possível prejuízo suportado somente
por  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

419. Processo: 1.26.003.000042/2016-24 Voto: 5080/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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SERRA TALHADA-PE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado a partir de notícia encaminhada pela Justiça Federal,
informando possível fraude cometida em detrimento do Estado da Paraíba. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Em ação previdenciária para obtenção de pensão por morte foi
constatado que a investigada possuía vínculos trabalhistas com o Governo do Estado da Paraíba,
prestando serviços no município de Manaíra. Em depoimento, a investigada informou que cedeu
seus dados pessoais para agente político para que a filha fosse contratada pelo citado Estado. A
possível ocorrência de fraude envolveria prejuízo somente ao Estado da Paraíba. 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.

420. Processo: 1.27.000.000639/2016-61 Voto: 5844/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto exercício ilegal da medicina (CP, art. 282). Representação comunicando
a emissão de receituário médico por pessoa não inscrita nos quadros do Conselho Regional de
Medicina. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou
interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

421. Processo: 1.27.000.001247/2016-10 Voto: 5771/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Informação de que um grupo de bolivianos estaria praticando agiotagem (Lei nº
1.521/51, art. 4º) e extorsão (CP, art. 158) contra comerciantes locais. Suposta prática de usura
por particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo restrito a
particulares. Súmula nº 498 do STF: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o
processo  e  o  julgamento  dos  crimes  contra  a  economia  popular.  Hipótese  em  que  não  se
vislumbra eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86), pois inexiste
captação,  intermediação  ou  aplicação  de  recursos  de  terceiros,  bem  como  arrecadação  de
recursos mediante  compromisso de restituição de valor  no futuro,  com ou sem remuneração.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

422. Processo: 1.29.000.000845/2016-05 Voto: 5329/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) a brasileiros em Montevideo/Uruguai. Revisão de
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declínio  de atribuições  (Enunciado n°  32 da 2a CCR).  Danos suportados  exclusivamente  por
particulares, sem relação direta com a União. Inexistência de elementos que denotem ofensa a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

423. Processo: 1.29.000.001520/2016-31 Voto: 5461/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  noticiando  que  determinada  pessoa  seria  um  dos  maiores
traficantes de Porto Alegre. Possível prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art.
33).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR/MPF).  Não  há  indícios  mínimos  de
transnacionalidade na prática do possível tráfico de drogas. Relato que aponta para o possível
tráfico de drogas local. Carência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do
Ministério Público Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

424. Processo: 1.29.000.001911/2016-56 Voto: 5467/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima. Possível fraude nos sorteios dos números relativos à
premiação oferecida quando da comercialização de título de capitalização. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Com o intuito de verificar a possível prática do crime de
gestão fraudulenta (art. 4º da Lei 7.492/86), foi remetido ofício à SUSEP para análise do fato. Em
resposta, o órgão informou que os envolvidos nos processos de emissão e comercialização de
títulos são auditados e até o momento não há indícios de fraude no processo de sorteio dos
títulos. Ausência de indícios mínimos de que tenha havido ato fraudulento na gestão da empresa.
Possibilidade dos fatos se enquadrarem no crime de estelionato (CP, art. 171) praticado contra
particular. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

425. Processo: 1.29.000.002027/2016-39 Voto: 5482/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Movimentações
financeiras  incompatíveis  com  capacidade  econômica  de  empresa.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Os elementos apresentados na representação em tela não
revelam indícios mínimos diretos do cometimento de crime sujeitos à competência da Justiça
Federal  e consequente atribuição deste órgão ministerial.  Notícia do suposto envolvimento do
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investigado com tráfico de drogas. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o
processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal
quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento
de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
ou  ainda,  quando a  infração  penal  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.  (CC
113.359/RJ,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  05/06/2013).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

426. Processo: 1.29.005.000020/2016-32 Voto: 5095/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de
substância ou produtos alimentícios (CP, art. 272). Em fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária
Federal  autuou  veículo  que  transportava  gordura  vegetal  para  fabricação  de  alimentos
acondicionada em tanque que já  foi  destinado para o  transporte  de material  nocivo à  saúde
humana, conduta proibida conforme o art. 11 do Anexo I, do DL nº 1.797/96. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). O transporte era realizado entre particulares, sendo
que o fato de a abordagem ter sido realizada pela Polícia Rodoviária Federal não é suficiente para
atrair a competência federal, uma vez que o crime não visava atingir o serviço por esta prestado.
O fato de a mercadoria ser estrangeira não é suficiente para evidenciar lesão à União, uma vez
que, no caso, o produto transportado não é proibido. Também não há registro de que a mercadoria
não  tenha  sido  objeto  de  regular  importação  junto  a  aduana.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

427. Processo: 1.30.001.002573/2016-49 Voto: 4926/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível  crime de ameça 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

428. Processo: 1.30.001.002599/2016-97 Voto: 4925/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Obtenção fraudulenta de empréstimo
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consignado, junto à instituição financeira, em nome de beneficiário do Instituto Nacional do Seguro
Social  (INSS).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Instituição
financeira privada. Prejuízo suportado unicamente por particular. Instrução Normativa INSS/PRES
nº 28/2008, art.  53: O INSS não responde, em nenhuma hipótese,  pelos débitos contratados,
restringindo  sua  responsabilidade  à  averbação  dos  valores  autorizados  pelo  beneficiário  e
repasse à instituição financeira em relação às operações contratadas na forma do art. 1º desta
Instrução Normativa. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes
STJ  Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC
nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

429. Processo: 1.30.001.002994/2016-70 Voto: 5398/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  informando
suposta prática de ilícito realizado pelos dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol - CBF,
consistente na venda de direitos de transmissão do campeonato brasileiro de futebol. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Eventual  prejuízo  aos  interesses  e  serviços  da CBF,  que  é uma
associação privada. 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.

430. Processo: 1.31.000.000155/2016-90 Voto: 5577/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão de ofício encaminhado pela Justiça do Trabalho para apurar
eventual irregularidade previdenciária. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conforme consta
nos  autos,  houve  equívoco  na  remessa  deste  procedimento  ao  MPF,  uma  vez  que  o  juízo
determinou a expedição de ofício ao MPT e à PGF para tomar as providências cabíveis no sentido
de  subsidiar  eventual  ação  regressiva  previdenciária.  Não  há  indícios  da  prática  de  crimes
federais. Provável ocorrência de irregularidade no âmbito 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.

431. Processo: 1.33.012.000033/2016-90 Voto: 5851/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S. 
MIGUEL DO OESTE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Representação noticiando
que determinado advogado estaria captando clientes para ajuizamento de ações de recuperação
de poupança nos municípios de São Miguel do Oeste/SC e de Descanso/SC, e apropriando-se
indevidamente dos valores decorrentes dessas ações judiciais. Revisão de declínio (Enunciado nº
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32). Prejuízo restrito a particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da
União.  Ausência  de  elementos  de  informação capazes de justificar  a  atribuição  do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

432. Processo: 1.34.003.000272/2016-11 Voto: 5230/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa.  Relato  de  que  determinado  mercado  estaria
comercializando alimentos com a validade vencida. Crime contra as relações de consumo (art. 7º,
IX,  da  Lei  nº  8.137/90).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventual caracterização de crime contra as relações
de consumo, de competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Parquet Federal para persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

433. Processo: 1.34.004.000605/2016-01 Voto: 5458/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

434. Processo: 1.34.004.000648/2016-88 Voto: 5315/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Descreve o representante que recebe ligações telefônicas em
seu telefone fixo  de diversas operadoras e  empresas,  bem como ligações telefônicas no seu
celular. Relata, ainda, que estacionam em frente da sua casa, mas ao verificar se retiram com
desculpas e que outros veículos suspeitos ficam estacionados próximo a sua residência em outros
dias. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de elementos
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que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Parquet Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

435. Processo: 1.34.004.000749/2016-59 Voto: 5764/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Notícia  encaminhada  pela  Prefeitura
Municipal de Sumaré-SP, relatando o desaparecimento de 02 (dois) aparelhos Notebook cedidos
pela  Receita  Federal  do  Brasil  àquela  Municipalidade.Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Constata-se que, embora os bens sejam provenientes da Receita
Federal  do Brasil,  houve a efetiva transferência  dos bens para o  patrimônio  do Município  de
Sumaré-SP,  inclusive  com  tramitação  de  processo  de  incorporação.  Prejuízo  restrito  à
municipalidade. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Homologação do declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

436. Processo: 1.34.006.000094/2016-07 Voto: 5121/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de estelionato (CP, art. 171). Representante informou
que  associação  entrou  em  contato  comunicando  que  este  teria  direito  a  correção  em  sua
aposentadoria e recebimento de valores atrasados que o INSS teria deixado de repassar, mas
para fazer jus a tais direitos, deveria se associar e pagar as mensalidades. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Aposentado informou que, mesmo após ter se associado, não
teve sua aposentadoria corrigida e nem recebeu valores atrasados. Possível prejuízo suportado
somente por particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

437. Processo: 1.34.011.000498/2015-32 Voto: 5210/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º-B. Auto de infração lavrado pela
ANVISA informando que determinada empresa não teria garantido a segurança, qualidade e a
eficácia  de medicamento.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  ou  ofensa  direta  às  atribuições
fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.  Precedentes  do  STJ:  CC  nº  120.843/SP,
Terceira Seção, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, Terceira Seção, Dje 01/02/2011. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
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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.

438. Processo: 1.35.000.000541/2016-32 Voto: 5196/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Falsificação de
Carteira Nacional de Habilitação  CNH. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 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  1.274/SP,  Rel.  Min.  Cid  Flaquer
Scartezzini,  DJ  20/08/1990,  p.  7956;  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Declínio)

439. Processo: 1.17.000.002371/2015-68 Voto: 5141/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Irregularidades  na  administração  de  clube  de  futebol
brasileiro. 1) Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Após
auditoria nas contas do clube, a manifestação técnica apontou a ausência de assinatura da CTPS
de quatro prestadores de serviços, gerando suposto prejuízo ao INSS. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal informou não existir procedimento fiscal ou
créditos já constituídos em nome da empresa investigada. Natureza material do delito. Aplicação
da  Súmula  Vinculante  nº  241  do  STF.  Ausência  de  justa  causa  no  momento  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento. 2) Possível prática do crime de omissão
de anotação na CTPS (CP, art. 297, § 4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constata-se que, a princípio, as verbas trabalhistas foram devidamente pagas, carecendo de dolo
de  frustração  dos  direitos  dos  empregados.  Ausência  de  inscrição  do  vínculo  na  CPTS sem
prejuízo  aparente.  Irregularidade  administrativa.  Aplicação  subsidiária  do  Direito  Penal.
Homologação  do  arquivamento.  3)  Irregularidades  na  administração  do  clube  e  eventual
dilapidação do patrimônio social. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Fatos  relacionados à competência  estadual.  Eventual  delito  de  lavagem de dinheiro  tem sua
competência determinada pelo crime que o antecede. No caso, os possíveis crimes que indicam
movimentações robusta de dinheiro envolvendo negócio irregulares com a patrimônio do clube
estão na esfera de investigação estadual. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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.
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440. Processo: 1.22.000.002780/2015-02 Voto: 5718/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEIS  IRREGULARIDADES  DECORRENTES  DA ATIVIDADE  DE
FACTORING.  MPE:  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  AO  MPF  DIANTE  DO  POSSÍVEL  CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (LEI 7.492/86). MPF: DECLÍNIO AO MPE POR AUSÊNCIA
DE  INTERESSE  FEDERAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).
RATIFICAÇÃO  DO  DECLINIO  DE  ATRIBUIÇÕES  POR  ESTA  2ª  CCR.  CONFLITO  DE
ATRIBUIÇÕES CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DO PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. 1. Notícia
de Fato instaurada a partir de representação anônima, noticiando possível exercício irregular de
atividade de factoring por parte de sócio de posto de gasolina, que, segundo informações, estaria
se aproveitando da atividade comercial  inerente ao posto de gasolina do qual é sócio para a
realização de empréstimo de dinheiro a terceiros, utilizando cheques como meio de negociação,
tudo de forma não contabilizada, sob a fachada da simples comercialização de combustível. 2. O
Promotor de Justiça encaminhou a noticia para o Ministério Público Federal, sob o argumento de
que os fatos indicariam, prima facie, do cometimento de crime contra o sistema financeiro previsto
no art.  16  da Lei  n.  7.492/86.  3.  A Procuradora  da  República  oficiante  divergiu  da  remessa,
aduzindo, em síntese, que a documentação apresentada não permite verificar qualquer conduta
capaz de se enquadrar no tipo previsto pelo art. 16 da Lei n. 7.492/86, uma vez que a atividade
limitava-se ao empréstimo de dinheiro a terceiros envolvendo, aparentemente, recursos próprios e
sem a  constituição  de  empresa.  Acrescentou,  ainda,  a  ausência  de  qualquer  indício  sobre  a
prática de captação indevida de recursos de terceiros para fazer funcionar sua atividade, de forma
a não caracterizar a atividade irregular de instituição financeira, mas a de atividade irregular de
factoring ou até mesmo de agiotagem, ambos de competência da Justiça Estadual. 4. No mérito,
com razão a Procuradora da República oficiante, uma vez que não se extrai dos autos qualquer
elemento que atraia a competência federal para o caso, razão pela qual esta 2ª CCR ratifica o
declínio  de  atribuição.  5.  Dessa  forma,  resta  configurado  o  conflito  de  atribuições  entre  o
Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual que deve 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).  6.
Encaminhamento dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
ao  Exmo.  Sr.  Procurador-Geral  da  República,  a  quem  cabe  dirimir  o  presente  conflito  de
atribuições,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

441. Processo: 1.22.021.000010/2016-50 Voto: 5147/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível ocorrência do crime de redução a condição análoga à de escravo (art.
149, CP), em propriedade rural.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Grupo
Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE concluiu que não
havia na fazenda fiscalizada práticas que caracterizassem situações de trabalho análogo ao de
escravo.  Os  trabalhadores  não  relataram  jornadas  de  trabalho  excessiva.  Não  se  constatou
cerceamento à liberdade de locomoção e não havia impedimento a deixar a propriedade em razão
de  dívida.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento.  2)
Possível ocorrência dos delitos previstos no art. 15 da Lei nº 7.802/89 e art. 56 da Lei nº 9.605/98.
Descarte irregular de embalagens nacionais e estrangeiras de produtos agrotóxicos. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Matéria afeta à 4ª Câmara de Coordenação
e Revisão (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural). Resolução CSMPF nº 1631, de 5 de abril de
2016, publicada em 18/04/2016. Remessa dos autos àquele Colegiado.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições e remessa dos autos à 4ª Câmara de Coordenação e
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Revisão, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

442. Processo: 1.29.000.000613/2016-49 Voto: 5198/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência dos crimes de desobediência (CP, art. 330) e de perigo para
a vida ou saúde de outrem (CP. Art. 132), em razão de empresa ter descumprido embargo imposto
após fiscalização do MPT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Nos termos do
embargo houve previsão da ocorrência  do  crime de desobediência,  caso  a ordem não fosse
devidamente cumprida. Porém, inexiste no documento a imposição de multa. Embora ausente a
determinação de aplicação da sanção de caráter administrativo, a CLT estipula em seu art. 201 a
punição com multa em decorrência do descumprimento de ordem legal. Possibilidade do fato ser
punível na seara administrativa. Aplicação do princípio da subsidiariedade do direito penal. Falta
de justa  causa para o  prosseguimento  da  persecução penal.  Homologação do arquivamento.
Notícia de que os trabalhadores estavam expostos a risco à sua saúde e integridade física (CP,
art. 132). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). 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.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação parcial do Declínio de atribuição

443. Processo: 1.28.000.000577/2016-51 Voto: 5745/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que o
representado apresentou falsas certidões negativas de débitos do INSS e do FGTS perante o
DETRAN/RN, caracterizando o crime de uso de documento falso (CP, 304). Relatou-se também
que o representado teria perpetrado outras fraudes supostamente em detrimento do Ministério do
Trabalho,  através  de  percepção  indevida  de  seguro  desemprego  (CP,  171,  §3º).  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Embora os supostos documentos falsos sejam da lavra
de entidades vinculadas à Administração Federal,  seu uso se deu perante autarquia estadual
(DETRAN/RN). Aplicação da Súmula 546 do STJ. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Quanto ao crime
de estelionato foi  enviado cópia dos autos à Polícia Federal  para realização de investigações
preliminares e, se for o caso, posterior instauração de inquérito policial. Homologação parcial do
declínio de atribuições ao 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

444. Processo: DPF/AGA/TO-00075/2015-INQ Voto: 5275/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), em razão
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de fraude contra o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Representante relatou que
teria sido efetuado depósito em sua conta vinculada ao FGTS decorrente de rescisão de contrato
com empresa na qual afirmou nunca ter trabalhado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Após diligências efetuadas na Caixa Econômica Federal e na empresa envolvida na
transação, constatou-se que, por equívoco da CEF, foi gerado idêntico Número de Identificação
Social  NIS para o representante e ex-empregado da citada empresa. Pessoas homônimas que
possuem o mesmo dia de nascimento, fato que pode ter gerado a confusão no momento de gerar
a identificação. Inexistência de fraude na concessão e liberação dos fundos em conta vinculada
ao FGTS. Ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

445. Processo: DPF/AGA/TO-00093/2012-INQ Voto: 5810/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de falsificação de documento público (CP, 297, § 3º)
e de falsidade ideológica (CP, art. 299), tendo em vista a notícia de que o nome de particular teria
sido incluído indevidamente no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) como vinculado
à  Câmara  Municipal  de  Itaguatins-TO.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. O particular negou qualquer vínculo com o órgão público e narrou que a situação
impediu que seu cônjuge obtivesse a concessão de benefício previdenciário. A Câmara Municipal
de Itaguatins-TO negou a existência de qualquer registro ou histórico do particular nos registros do
órgão. O contador responsável pelo envio de informações ao INSS negou ter feito a inclusão
indevida,  informando,  ainda,  nunca  ter  encaminhado  a  referida  GFIP.  Os  demais  contadores
responsáveis pela elaboração e entrega da GFIP ao INSS negaram a prática, aduzindo que a
inclusão indevida possivelmente se deu por equívoco. Nas folhas de pagamento encaminhadas
pela Câmara Municipal não constam o nome do particular. Apesar das diligências efetuadas pela
autoridade policial, não se logrou êxito em alcançar elementos mínimos de autoria capazes de
ensejar futura ação penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

446. Processo: DPF/AM-00369/2013-INQ Voto: 5104/2016 Origem: GABPRM2-ERG - 
EDUARDO RODRIGUES 
GONÇALVES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito policial. Prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Apreensão de duas gramas
de maconha em frente à Capitania dos Portos do município de Tefé/AM. Não foi observado o rito
do art. 48, §1º, da Lei 11.343/06, que determina o trâmite perante os juizados especiais, tendo em
vista a notícia de concurso com os crimes previstos no art. 33 a 37 da Lei 11.343/06. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligência efetivada pela Polícia Federal  não apontou
indícios mínimos de que na capitania exista um ponto de venda, inobstante as diversas campanas
realizadas.  Expedição  de  carta  precatória  (28/03/2015)  para  oitiva  do  comandante  lotado  no
momento da capitania, todavia não se obteve resposta. Ínfima quantia de drogas e ausência de
lastro probatório mínimo de que tenha ocorrido a prática do crime do tráfico de drogas (art. 33 da
Lei 11.343/06). Mínimo grau de reprovabilidade 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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447. Processo: DPF/CZS-00123/2015-IPL Voto: 5028/2016 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de pedofilia praticado por meio da internet (Lei 8.069/90, art. 241-
A). ONG Norte-Americana, voltada ao combate de exploração sexual infantil, informou à Polícia
Federal que usuário brasileiro de rede social teria publicado arquivo contendo pornografia infanto-
juvenil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Impossibilidade técnica de
se obter a identidade da possível vítima. Ausência nos autos de elementos aptos a demonstrar a
condição  de criança  ou adolescente  da  vítima.  Identificado  o  usuário  da rede  social,  não  foi
possível comprovar documentalmente que a citada fotografia tenha sido inserida em sua conta.
Polícia Federal requereu medida de busca e apreensão. Manifestação do MPF pelo indeferimento
da medida. Magistrado negou o pedido da autoridade policial. Ausência, até o presente momento,
de elementos  mínimos necessários  para  justificar  o  prosseguimento  da  investigação  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

448. Processo: DPF/GVS/MG-00440/2015-INQ Voto: 4950/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Provável fraude
no requerimento e obtenção de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Procedimento instaurado em razão de beneficiária de auxílio-doença não ter realizado
posteriores perícias médicas, requisito necessário para manutenção do benefício. Verificou-se que
o motivo da ausência da segurada nas perícias médicas se deu em decorrência da obtenção de
aposentadoria por idade. O INSS informou que o benefício fora analisado e a conclusão se deu
pela  não  ocorrência  de  irregularidades.  Ausência,  até  o  presente  momento,  de  elementos
concretos que indiquem existência de meios fraudulentos para obtenção de benefício. Falta de
justa  causa para o prosseguimento do feito.  Homologação do arquivamento,  sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

449. Processo: DPF/JFA-00008/2014-INQ Voto: 5274/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Recebimento indevido de
auxílio-doença,  que  posteriormente  foi  convertido  em  aposentadoria  por  invalidez,  durante
exercício  de  vínculo  empregatício.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC 75/93).  O INSS
informou  que  foi  realizada  perícia  em  09.06.2015,  a  qual  concluiu  pela  permanência  da
incapacidade que gerou a concessão do benefício ao investigado, e em razão disso o benefício foi
mantido, uma vez que ausente exercício atual de atividade remunerada. Em sede de defesa, o
investigado reconheceu a dívida referente ao período em que recebeu o benefício e encontrava-
se laborando, tendo autorizado o desconto do valor no benefício mantido, a fim de quitar o débito
com a Previdência. Ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS.
Aplicação subsidiária do direito penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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450. Processo: DPF/JFA-00139/2014-INQ Voto: 5247/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefícios previdenciários após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). 1). Verifica-se que o último saque ocorreu há mais de 12 anos (05/05/2004).
Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos da data da última
percepção indevida. Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

451. Processo: DPF/JFA-00272/2015-INQ Voto: 4956/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Em fiscalização de rotina, a
Polícia Rodoviária Federal verificou que condutor de veículo de grande porte estaria realizando o
transporte  eventual  turístico  de passageiros  (Dom Basílio   Aparecida/SP) sem autorização da
ANTT e, para escapar da fiscalização teria declarado para os policiais que estava realizando a
linha Brumado/BA  São Paulo/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A ANTT
informou  que  a  empresa  estava  devidamente  autorizada  para  operar  a  linha  informada  pelo
motorista. A utilização do veículo para fretamento turístico sem prévia autorização ou licença da
Agência Nacional dos Transportes Terrestres  ANTT constitui mera irregularidade administrativa
devendo ser  punida  pela  própria  agência  reguladora.  As  informações do  motoristas  não  são
suficientes para configurar o tipo previsto no art. 299 do CP, que exige a inserção em documento
público  ou  particular  de  informação  falsa,  o  que  não  houve  no  caso.  Infração  de  natureza
administrativa. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

452. Processo: DPF/JFA-00356/2014-INQ Voto: 5160/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  no  curso  de  ação
previdenciária. Contradições entre as declarações da autora e os depoimentos das testemunhas,
notadamente em relação ao período em que a autora se mudou para a cidade e o fato do seu
marido ser proprietário de uma lan house. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Entendimento  de  que,  para  a  configuração  do  crime  em  questão,  é  necessário  que  haja
divergência entre a declaração da testemunha e o que ela efetivamente sabe sobre os fatos, o
que não restou demonstrado nos autos.  Esclarecimentos prestados à autoridade policial,  que
verificou a  possibilidade de que  as  aparentes contradições sejam frutos  de meros lapsos ou
confusões  na  hora  de  transmitir  ao  juiz  o  que  de  fato  sabia.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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453. Processo: DPF/JFA-00359/2015-INQ Voto: 5252/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Prática dos crimes de sequestro (CP, art. 148), furto qualificado (CP, art. 155,
§4º, I e IV) e de explosão (CP, art. 251). Notícia de que cinco indivíduos armados explodiram um
caixa  eletrônico  da  Caixa  Econômica  Federal,  ocasião  em  que  subtraíram  R$  111.687,00  e
fizeram uma pessoa refém, a qual foi liberada posteriormente. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas  pela  autoridade  policial  não  apresentaram  indícios
suficientes para individualizar os criminosos. Ausência de indícios de autoria delitiva e diligências
capazes  de  alterar  o  panorama probatório.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

454. Processo: DPF/JFA-00400/2014-INQ Voto: 5187/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Possível prática dos crimes de falsificação de documento particular (CP, art.
298) e de uso de documento falso (art. 304). Em ação previdenciária que restou improcedente, o
juiz federal suspeitou do contrato apresentado pela requerente, uma vez que esta teria declarado
em audiência que os contratos relativos ao tempo em que trabalhou no campo foram realizados
verbalmente.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inquirida,  a investigada
declarou ter trabalhado na fazenda, exercendo as atividades de cozinheira, além de ajudar nos
trabalhos  agrícolas.  Declarações  corroboradas  por  testemunhas.  O  esposo  da  investigada
informou que sempre trabalhou na fazenda, mas que não havia contrato escrito, e que sua esposa
sempre o ajudava nas atividades agrícolas. O proprietário da fazenda confirmou os fatos. Nos
contratos  celebrados  entre  as  partes  consta  cláusula  expressa  nos  seguintes  termos:  Este
contrato foi celebrado verbalmente, mas só está sendo registrado e documentado hoje por motivo
de comprovação junto ao INSS e ou a qualquer órgão governamental, responsabilizando por sua
veracidade todos que assinarem ao fim deste contrato. Ausência de indícios mínimos de que a
documentação tenha sido falsificada, ao contrário, todos os elementos dos autos apontam para a
validade  dos  documentos.  Ausência  de  elementos  mínimos  necessários  para  justificar  o
prosseguimento da investigação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

455. Processo: DPF/ROO-00082/2015-IPL Voto: 5498/2016 Origem: GABPRM1-GRG - 
GUILHERME ROCHA GOPFERT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de furto qualificado (CP, 155, §4º, I). Notícia de que
dois indivíduos arrombaram porta de agência dos Correios e levaram a quantia de R$ 45.300,00
(quarenta e cinco mil  e trezentos reais),  um revólver e munições pertencentes à empresa de
segurança.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Nas  imagens  de
circuito interno de câmeras verifica-se a ação dos autores, porém a baixa qualidade das imagens
gravadas  não  permitiram  a  sua  identificação.  Suspeitos  cobriram  o  rosto  dificultando  o
reconhecimento. Impossibilidade de identificação dos criminosos. Ausência de indícios mínimos
de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

456. Processo: DPF-SE-INQ-0065/2014 Voto: 5163/2016 Origem: PR-SE - PROCURADORIA
DA REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Prática do crime de desobediência  (CP,  art.  330).  Desobediência  a decisão
judicial no bojo de ação de execução fiscal. Arquivamento com base na aplicação subsidiária do
Direito  Penal.  Discordância  do  magistrado.  Necessidade  da  continuação  da  persecução  para
verificar o dolo no descumprimento da decisão. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC
75/93. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que determinou a penhora de 10% do
faturamento bruto mensal da empresa executada não fez ressalva quanto à aplicação do disposto
no art. 330 do CP. Além disso, o mandado de intimação expedido em 11/09/2013 culminou multa à
empresa executada, caso não fosse cumprida a prestação de contas. Para a configuração do
crime  de  desobediência,  além  do  descumprimento  de  ordem  legal  de  funcionário  público,  é
necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil, processual civil e administrativa, e
que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime
(Enunciado nº 61 da 2ª CCR). 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.

457. Processo: JF/CZS-0000656-82.2015.4.01.3001-
IPL

Voto: 5420/2016 Origem: GABPRM1-TPC - THIAGO 
PINHEIRO CORREA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito do titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Período recebido indevidamente foi de 12/2002 a 08/2005. Realização de
saques  com  cartão  magnético.  Beneficiário  não  possuía  procurador  ou  representante  legal
cadastrado na data do óbito.  Ausência de renovação da senha. Depoimentos prestados pelos
filhos do benefíciario não indicaram linha investigativa eficaz. Fatos ocorridos há 11 (onze) anos.
Último  saque  se  deu  no  ano  de  2005,  sendo  este  IP instaurado  somente  no  ano  de  2014.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação dos verdadeiros autores dos
saques e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

458. Processo: SR/DPF/PA-INQ-00432/2014 Voto: 5184/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  desacato  (CP,  art.  331).  Notícia  de  que  o
investigado teria desacatado Oficial de Justiça do TRF/PA. MPF requereu o arquivamento do feito
por entender que não houve dolo específico, consistente no intuito de desonrar a função pública.
Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Depoimentos
da vítima e do investigado mostram versões divergentes acerca da discussão, em que ambas as
partes imputam mutuamente uma agressão verbal. Testemunhas presentes no momento dos fatos
são parentes do investigado. Até o presente momento, consta nos autos indícios de que houve
mútua  exaltação  dos  ânimos.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Insistência no
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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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

459. Processo: SRPF-AP-00040/2015-INQ Voto: 5610/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de ameça (CP, art.  147) praticado contra Superintendente do
INCRA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia de que em uma reunião para
definição de prazo para criação de assentamento, o investigado teria comentado perante terceiros
que iria sequestrar a citada servidora do INCRA em troca de ter sua reivindicação atendida. A
suposta vítima afirmou não ter sofrido mais nenhuma ameaça ou notícia de risco contra sua vida
ou liberdade. Constatou que as informações repassadas pelos assentados não se concretizaram,
tratando-se apenas de um boato. Ausência, até o presente momento, de elementos concretos que
indiquem existência de concreta do crime de ameaça. Falta de justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

460. Processo: SR/PF/CE-01361/2011-INQ Voto: 5798/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Contratação de escritório
de  advocacia  pelo  Conselho  Regional  de  Farmácia  para  promoção  de  ações  de  cobranças
judiciais e extrajudiciais. Relato de que o referido escritório teria deixado de realizar as cobranças
para  as  quais  foi  contratado.  Além  disso,  as  pessoas  jurídicas  filiadas  ao  Conselho  teriam
apresentado  à entidade recibos de pagamentos feitos  à  referida  empresa  de cobranças,  não
constando,  todavia,  a  respectiva  baixa  nos  sistemas  da  instituição  federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constata-se da atenta análise dos autos que os fatos
se resumem à relação contratual existente entre o Conselho Regional de Farmácia e a empresa
de cobrança.  Ao  não  realizar  as  cobranças  a  empresa  descumpriu  o  contrato  administrativo
firmado com a autarquia,  cujos  administradores  deveriam,  a  partir  da fiscalização  do referido
contrato, ter tomado as providências administrativas e judiciais cabíveis. Possível ocorrência de
improbidade administrativa. Caso a empresa tenha deixado de realizar as ações de cobrança para
as  quais  foi  contratada,  não  houve  o  recebimento  de  valores  e,  por  consequência,  inexistiu
apropriação indébita. Quanto à alegação de apropriação em razão do recebimento de valores sem
a  consequente  baixa  no  Conselho  Regional  de  Farmácia,  a  autarquia  informou  não  possuir
informações precisas sobre as execuções fiscais oriundas do Conselho Regional ou registros de
contratos/convênios ou de controle dos mesmos e de suas formalidades. Verifica-se que não há
como afirmar que a empresa de cobrança deixou de repassar os valores recebidos dos filiados
para a autarquia, pelo que se conclui serem as irregularidades noticiadas afetas apenas à esfera
administrativa.  Ausência  de  indícios  mínimos  da  ocorrência  da  apropriação  indébita.
Subsidiariedade do direito penal. Homologação do arquivamento.

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

461. Processo: 1.00.000.003384/2016-32 Voto: 5808/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de redução a condição análoga à de escravo (art.
149, CP), em propriedade rural localizada em Alto Paraguai/MT. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). O Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego -
MTE concluiu pela ausência de práticas que caracterizassem situações de trabalho análogo ao de
escravo. As irregularidades trabalhistas foram objeto de autos de infração. Falta de justa causa
para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

462. Processo: 1.00.000.004674/2016-01 Voto: 5101/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Administrativo. Ausência de recolhimento das contribuições ao Regime Geral de
Previdência Social, de valores patronais e funcionais, por parte da ex-gestora do Fundo Municipal
de  Saúde  de  Araçu/GO.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento
inicialmente  encaminhado à  5ªCCR que,  após  homologar  o  declínio  em relação  aos  atos  de
improbidade administrativa,  encaminhou os autos à 2ª CCR para análise de eventual  matéria
criminal. Diante da ausência de manifestação expressa sobre eventual prática de crime, a 2ª CCR
considerou inviável o exercício da sua função revisional. Em nova manifestação, o Procurador da
República Oficiante informou que Receita Federal do Brasil incluiu os débitos previdenciários em
regime de parcelamento concedido pela  Lei  nº  12.810/2013.  Acrescentou,  ainda,  que não há
notícia de apropriação de contribuições previdenciárias descontadas dos servidores ou de fraude
voltada  à  redução  ou  supressão  de  contribuições  previdenciárias  (artigos  168-A e  337-A do
Código  Penal),  mas,  sim,  de  retenção  e  de  repasse  da  parcela  patronal  das  contribuições
previdenciária  em  desacordo  com  a  legislação  vigente,  fatos  penalmente  atípicos.
Desnecessidade  de  instauração  de  procedimento  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

463. Processo: 1.00.000.012620/2015-21 Voto: 5038/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de corrupção eleitoral (art. 299 do
Código  Eleitoral).  Notícia  de  que  candidato  a  deputado  distrital  teria  prometido  vantagens
indevidas em troca de votos de eleitores no ano de 2014. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62-IV).  Apesar  das  diversas  diligências  efetuadas,  como  a  oitiva  de  várias  testemunhas  (26
testemunhas/informantes),  não  foram colhidos  quaisquer  elementos  concretos  a  corroborar  a
denúncia. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

464. Processo: 1.00.000.015748/2015-46 Voto: 5181/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Fiscalização elaborado pela Superintendência
Regional do Trabalho/RJ  MTE encaminhado ao MPF. O Grupo de Trabalho sobre Escravidão
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Contemporânea do MPF concluiu pela necessidade de aprofundamento das investigações, com
vistas à apuração da eventual prática dos crimes de redução à condição análoga à de escravos
(art. 149 do CP); frustração de direito trabalhista mediante fraude ou violência (art. 203 do CP); e
omissão,  na Carteira de Trabalho e Previdência Social,  de dados do segurado e vigência  de
contrato de trabalho (art. 297, § 4º, do Código Penal). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Constatou-se  a  conexão  dos  fatos  com  a  NF  nº  1.30.001.003564/2015-94,  que
respaldou oferecimento de denúncia pela prática do crimes capitulados no art. 149 do CP e art.
125, inc. XII, da Lei nº 6815/801. Quanto a prática de crime contra a organização do trabalho (CP,
art.  203),  não  há  elemento  que  indique  a  existência  de  fraude  ou  violência  por  parte  do
empregador para frustrar direitos trabalhistas dos empregados. Todos afirmaram como se dava a
relação de trabalho e, em momento algum, foi aventada a utilização de expediente fraudulento,
violência ou ardil com o intuito de mascarar ou camuflar as ilicitudes praticadas. No que tange à
prática do omissão de registro na CTPS (CP, art. 297, § 4º), verificou-se que empregados nunca
possuíram CTPS, razão pela qual não há como imputar ao empregador omissão de dados do
empregado  ou  do  contrato  de  trabalho  em  documento  que  não  existiu.  Exaurimento  das
diligências. Inexistência de elementos mínimos necessários para justificar o prosseguimento da
investigação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

465. Processo: 1.01.004.000137/2015-26 Voto: 5193/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por juiz federal em face do deputado estadual,  por
crime contra a honra de servidor público, em razão de suas funções, tendo em vista a publicação
de uma matéria na internet em que o referido deputado aponta possível conduta duvidosa do
magistrado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da análise da publicação, não
foi  possível  vislumbrar  a  imputação  de  fato  ofensivo  à  reputação  de  outrem.  O  discurso  do
representado  é  recheado  de  reclamações,  sem  nenhum  substrato  que  lhe  pudesse  conferir
qualquer  credibilidade.  Conduta  que  não  extrapolou  o  direito  à  liberdade  de  expressão  e
manifestação  do  pensamento,  inexistindo  ilícito  penal  a  ser  apurado.  Manifestação  de
inconformismo do político quanto à decisão judicial. Ausência de elementos mínimos necessários
para justificar o prosseguimento da investigação criminal. Ciência do representante. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

466. Processo: 1.01.004.000148/2015-14 Voto: 5137/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Suposto crime praticado por Juíza do Trabalho, decorrente de
alegada irregularidade na condução de reclamação trabalhista em que o representante figurou
como  autor.  Alega  o  representante  que  não  foi  representado  por  advogado  e  a  magistrada
beneficiou o empregador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatou-se
que o feito foi julgado procedente, já estando arquivado. Como o reclamante não foi representado
por  advogado   o  que  é  permitido  na  Justiça  do  Trabalho  ,  não  formulou  pedido  de  verbas
rescisórias,  limitando-se  a  pedir  as  anotações  na  CTPS.  Por  isso,  nada  mais  podia  fazer  a
magistrada, embora o reclamante ainda possa pedir os direitos decorrentes de sua rescisão, em
outra  ação.  Ausência  de  qualquer  indício  da  prática  de  infração  criminal.  Inexistência  de
elementos mínimos necessários para justificar o prosseguimento da investigação criminal. Ciência
do representante sobre a promoção de arquivamento. 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.

467. Processo: 1.04.100.000075/2016-33 Voto: 5797/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crimes eleitorais (arts. 289, 290 e 299 do
Código  Eleitoral).  Representação  informando  que  prefeito  estaria  falsificando  contratos  de
arrendamento de terras para que eleitores residentes em outros municípios pudessem transferir
fraudulentamente  seus  títulos.  Em troca  dos  votos  os  eleitores  receberiam a  quantia  de  R$
5.000,00. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Testemunhas afirmaram que o número
de  habitantes  do  município  é  incompatível  com  a  quantidade  de  eleitores  inscritos.  As
testemunhas  não  souberam  informar  quem  seria  o  possível  beneficiário  da  transferência
fraudulenta ou mesmo o nome dos eleitores irregulares. Constatou-se nos autos a ausência de
informações concretas acerca dos fatos. Apesar das diligências efetuadas, não foram colhidos
quaisquer  elementos  concretos  a  corroborar  a  denúncia.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

468. Processo: 1.11.000.000130/2016-89 Voto: 5317/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Informação da Secretaria da 1ª Vara do Tribunal Regional Do Trabalho da 19ª
Região que parte do crédito devido à União, a título de contribuição previdenciária e de imposto
de renda, foi recebido por pessoa estranha ao processo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art.  62,  IV).  Determinou-se a intimação da União para que adotasse as providências devidas
quanto ao fato relatado, mas esta quedou-se inerte. O gerente da agência do banco em que foi
depositada a quantia informou que ainda não foram localizados em nossos arquivos os alvarás
pagos em 2006 e 2007. Após quase 9 (nove) anos da data da possível liberação irregular (2007),
não  há  indícios  de  quem possa  ter  recebido  indevidamente  os  valores  destinados  à  União.
Ausência de indícios de autoria delitiva e diligências capazes de alterar o panorama probatório.
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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

469. Processo: 1.11.000.000142/2014-41 Voto: 5151/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a organização do trabalho (CP, art. 203). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Sentença trabalhista prolatada em 2013. Pena máxima cominada de 2
(anos) de detenção. Prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V). Investigado possui 85 anos de
idade, fato que reduz para 2 (dois) anos o prazo prescricional (CP, art. 115). Ultrapassados mais
de 2 anos desde a  data  do  fato,  sem que tenha  ocorrido  qualquer  causa  de suspensão ou
interrupção  da  prescrição.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107).  Prescrição  da  pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, V c/c art. 115). 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.

470. Processo: 1.11.000.000802/2016-56 Voto: 5712/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito do titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Período recebido indevidamente foi de 09/2004 a 02/2007. Realização de
saques  com  cartão  magnético.  Beneficiário  não  possuía  procurador  ou  representante  legal
cadastrado na data do óbito. Ausência de renovação da senha. Banco pagador restituiu ao INSS o
saldo  existente  na  conta  corrente  do  beneficiário  no  valor  de  R$  11.307,34.  Inexistência  de
elementos mínimos que possibilitem a identificação dos verdadeiros autores dos saques e de
linha  plausível  de  investigação  a  justificar  diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

471. Processo: 1.11.000.001521/2015-30 Voto: 5331/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime de  estelionato  contra  o  programa do Governo  Federal  Bolsa
Família (CP, art. 171, § 3º). Notícia da existência de funcionário aposentado pela Prefeitura de
Maceió  que  estaria  recebendo  indevidamente  o  benefício  do  bolsa  família.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a unidade familiar era composta por
sete pessoas e que todas viviam desta renda. Investigado atualmente conta com 74 anos de
idade e há notícia de que se encontra com a saúde extremamente debilitada devido a ocorrência
de AVC e a amputação de uma perna. Ausência, até o presente momento, de elementos que
indiquem meios fraudulentos para obtenção de benefício. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

472. Processo: 1.11.001.000105/2016-95 Voto: 4989/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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, inc. IV). Rádio comunitária operada na zona rural da cidade de Senador Rui Palmeira/AL, com
transmissores de potência de 15 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. Subsidiariedade do direito penal.
Atipicidade  do  fato.  Incidência  do  princípio  da  insignificância.  Precedentes:  STF,  HC  nº
115.729/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO,
Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe 28/04/2015. 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.

473. Processo: 1.11.001.000388/2015-94 Voto: 5280/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por profissionais da saúde indígena ligados ao Distrito
de  Saúde  Indígena  de  Alagoas  e  Sergipe  (DSEI/AL/SE)  relatando  a  ocorrência  do  crime  de
falsidade (CP, art. 299) em assinaturas apostas em documento dirigido ao DSEI/AL/SE, pleiteando
o desligamento de 04 profissionais de saúde, incluindo os declarantes. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O DSEI/AL/SE informou que os profissionais citados continuam
devidamente contratados e que o documento não foi capaz de influenciar o órgão no sentido de
rescindir os contratos da equipe médica. Acrescentou, ainda, que existe insatisfação de algumas
pessoas da comunidade para com a equipe médica. Verifica-se que, apesar da notícia de que
pessoas teriam assinado o documento sem saber sua real  intenção,  não houve qualquer ato
capaz de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Aplicação subsidiária do direito penal. Ausência de justa causa para justificar o prosseguimento da
persecução penal. Ciência dos representantes. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

474. Processo: 1.12.000.000122/2016-03 Voto: 5497/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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  apresentar  as  notas  fiscais  emitidas,  inclusive  as  canceladas,
relacionadas à comercialização de gás de petróleo liquefeito  GLP engarrafado, no período de 01
de junho de 2007 até 15 de outubro de 2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/991. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

475. Processo: 1.12.000.000438/2016-97 Voto: 5346/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível criação de conta indevida de e-mail utilizando nome de servidora da
Universidade Federal do Amapá. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Servidora da
UNIFAP comunicou que ao utilizar computador pertencente à citada universidade constatou a
existência de suposto e-mail criado com seus sobrenomes sem que a mesma tivesse realizado tal
procedimento.  Ausência,  até  o  presente  momento,  de  elementos  concretos  que  indiquem
existência de conduta delituosa. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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476. Processo: 1.13.000.000779/2015-44 Voto: 5212/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a segurança nacional previsto no art. 24 da lei n 7.170/83
perpetrado por militar, que tirou férias e, nesse período, ingressou na legião estrangeira francesa,
lá permanecendo por um ano. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O tipo
prevê que o agente integre, constitua ou mantenha organização ilegal de tipo militar, o que não
ocorre no presente caso, já que a legião estrangeira francesa é uma organização militar oficial.
Carência de elementos que indiquem que o investigado tenha ameaçado a integridade territorial e
a soberania nacional. Não configuração de crime contra a segurança nacional. Ausência de justa
causa para justificar 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.

477. Processo: 1.13.000.001722/2015-62 Voto: 5818/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e omissão
de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil  pública (art. 10, da Lei 7347/85).
Segundo o parquet trabalhista, em instrução de inquérito civil,  a investigada teria apresentado
versões dos fatos divergentes das constantes em outro procedimento. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). A investigada, ao ser inquirida como preposta de empresa, alegou não
saber informar se as empresas questionadas fariam parte de grupo econômico. Constatou-se que
o depoimento divergente apresentado nos autos de procedimento distinto foi prestado por terceira
pessoa, patrono de outra empresa. Não se verifica que a investigada faltou com a verdade, mas
tão somente a ocorrência de declarações contrárias. Carência de elementos mínimos necessários
para justificar o prosseguimento da investigação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

478. Processo: 1.13.002.000046/2016-71 Voto: 4927/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Expediente instaurado para promover a proteção de conselheiro da RESEX Auati-
Paraná contra ameaças praticadas por grupos armados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Após determinação do Procurador da República oficiante, em 05/03/2016 a vítima
e  família,  por  meio  de  escolta  policial,  chegaram  a  Manaus.  Após  duas  entrevistas  com  a
coordenadora do programa estadual de proteção à vítima e à testemunha  PROVITA, a vítima
optou  por  não  requisitar  sua  inscrição  no  programa.  Requisição  de  instauração  de  inquérito
policial para apuração dos fatos. Exaurimento do objeto. Homologação do arquivamento

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

479. Processo: 1.14.000.000189/2013-12 Voto: 5316/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Suposto
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homicídio de IARA IAVELBERG (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3, Mortos e
Desaparecidos  Políticos,  p.  695/700),  em 07/05/1944,  durante  a  Ditadura  Militar.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Fato ocorrido em agosto de 1971. Todas as direções
investigativas  adotadas  resultaram  no  lamentável  quadro  de  ausência  de  provas  acerca  do
possível assassinato, sobretudo em razão do grande lapso de tempo transcorrido desde a data
dos fatos. Tentou-se estabelecer contato com os familiares da vítima e possíveis testemunhas do
delito, mas tais diligências não se revelaram úteis ao esclarecimento dos fatos, seja em razão de
óbito, da impossibilidade de localização de seus atuais paradeiros, ou pela falta de informações
concretas que pudessem revelar uma linha investigativa a ser seguida. Em que pese as versões
contraditórias  sobre  a  real  causa da morte  da vítima,  não foram coligadas aos autos  provas
concretas que pudessem subsidiar a deflagração de Ação Penal. Ausência de indícios de autoria
delitiva ou 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.

480. Processo: 1.14.000.000332/2016-19 Voto: 4958/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação formulada pela da Secretaria de Justiça,  Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social do Estado da Bahia  SJDHDS, noticiando possível crime de tráfico de
pessoas (CP, art. 231). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A representação
não trouxe quaisquer informações concretas a respeito do crime de tráfico de pessoas, exceto a
indicação de vítima do referido delito. Apesar dos reiterados contatos, a testemunha - cujos dados
de qualificação não foram indicados pela SJDHDS - não compareceu às oitivas designadas, não
havendo até a presente data notícia de que tenha novamente manifestado interesse em prestar
depoimento. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do previsto 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

481. Processo: 1.14.000.000477/2016-10 Voto: 5749/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de dano ao patrimônio da União (CP, art.
163). Relato de que um grupo de estudantes teria pichado as paredes do prédio de aulas da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Ao prestar esclarecimentos, o Reitor da referida Instituição de Ensino Superior assegurou
que não ocorreu qualquer ato de depredação, mas tão somente intervenções artísticas surgidas
da  manifestação  pacífica  feita  pelos  discentes.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

482. Processo: 1.14.000.000746/2016-48 Voto: 5882/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  noticiando  que  tripulante  de  navio  privado  estaria  sendo
submetido a situações degradantes, no curso do contrato de trabalho, inclusive com violação a
direitos  trabalhistas  e  restrição  à  liberdade  de  locomoção.  Possível  ocorrência  do  crime  de
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redução a condição análoga à de escravo (art. 149, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). A Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo da Bahia  COETRAE/BA
organizou  uma  ação  de  fiscalização  no  local,  mas  as  irregularidades  noticiadas  não  foram
confirmadas. A suposta vítima estava de folga na data da fiscalização e foi convidada para ser
ouvida,  mas informou não  haver  interesse.  Foram ouvidos  outros  tripulantes,  além de serem
vistoriadas  as  instalações  do  navio,  não  havendo  registros  que  justificassem a  atuação  das
instituições envolvidas ou indicassem a prática de qualquer fato com repercussão criminal. Falta
de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

483. Processo: 1.14.000.000971/2016-84 Voto: 4897/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  prática do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). A Receita Federal
do Brasil  informou que os créditos tributários se encontram em fase de impugnação, restando
pendentes os trâmites administrativos necessários à análise e conclusão do processo. Crime de
natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de
acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Falta de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do previsto 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

484. Processo: 1.14.000.001389/2016-35 Voto: 5340/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática dos crimes de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A) e de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei 8137/90), cometido por
representantes de empresa que deixaram de declarar em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
informações à Previdência Social).  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Segundo
informação  da  Receita  Federal,  os  débitos  em  questão  encontram-se  em  fase  de  cobrança
administrativa, não havendo constituição do crédito tributário. 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 24.876/SC, Marco Aurélio
Bellizze,  Quinta  Turma,  DJe  19/03/2012;  HC  114.051/SP,  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
25/04/2011. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

485. Processo: 1.14.000.001847/2016-36 Voto: 5768/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Representação anônima noticiando que determinada pessoa seria matador e
assaltante, bem como se associaria a policiais civis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). O representante não aponta dado concreto que possibilite o início da investigação.
Notícia  genérica  que  não  aponta  elementos  mínimos  aptos  a  justificar  o  prosseguimento  da
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investigação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

486. Processo: 1.14.004.000794/2016-04 Voto: 5338/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Possível  prática  de  abuso  de  autoridade  pelo  Gestor
Administrativo  do  INSS  e  servidores  da  autarquia  previdenciária  (Lei  nº  4.898/55,  arts.  3º  e
4º).Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Constata-se  que  os  fatos  trazidos  na
representação  traduzem  insatisfação  quanto  ao  andamento  da  ação  judicial  promovida  pelo
representante em face do INSS, o que não se confunde com as hipóteses legais de abuso de
autoridade.  Ação  com  trâmite  regular.  Eventuais  requerimentos  do  representante  devem  ser
apresentados  pelo  advogado  por  ele  constituído.  Ausência  de  indícios  de  crime.  Ciência  do
representante da promoção de arquivamento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

487. Processo: 1.14.006.000013/2016-53 Voto: 4951/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art.  168-A), sonegação de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e contra a ordem tributária (art. 1º, da Lei 8.137/90),
praticados por ex-prefeito de Antas-BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências. Em análise aos autos do Inquérito Civil  nº 1.14.006.000049/2014-75, que também
apura os mesmos fatos sob a ótica cível, constatou-se o óbito do investigado. Ausência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal.  Extinção da punibilidade (CP, art.  107, I).
Homologação do arquivamento.

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

488. Processo: 1.14.008.000102/2015-07 Voto: 5223/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  dos  vereadores  do  Município  de
Cravolândia/BA, noticiando a suposta prática de crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) e omissão de informações na GFIP imputada ao Prefeito e à Secretária de Educação
do município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita Federal
do Brasil não excluiu a possibilidade de ocorrência do crime, mas informou que o município de
Cravolândia  não  está  inadimplente  no  pagamento  das  contribuições  previdenciárias  de  seus
servidores municipais. Aduziu, ainda, que o referido município será incluído no planejamento de
fiscalização  e,  sendo  detectada  alguma  irregularidade  no  que  se  refere  ao  repasse  das
contribuições previdenciárias,  encaminhará a Representação Fiscal  para Fins Penais ao MPF.
Embora de natureza formal, não há nos autos elementos indiciários mínimos sobre a prática do
crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  pelo  gestor  do  município  e  da  Secretária  de
Educação Municipal. Falta de justa causa para prosseguir na 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

489. Processo: 1.15.000.000437/2016-31 Voto: 5063/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Recebimento indevido de
1  (uma)  parcela  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  15/07/2011.  Revisão  de
arquivamento (art.  62,  IV,  LC 75/93).  A responsável  pelo  saque quitou o débito  com o INSS.
Restituição  integral  dos  valores  ao  Erário.  Evidente  ausência  de  dolo  específico  de  obter
vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Homologação do arquivamento.

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

490. Processo: 1.15.000.001156/2016-03 Voto: 5472/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330), consistente no descumprimento
de ordem judicial. Reclamante em ação trabalhista deixou de efetivar a entrega da CTPS para as
devidas  anotações.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consta  dos  autos
manifestação do advogado da parte informando que, segundo a família da reclamante, ela se
encontra em outro estado em razão de um novo emprego. Ausência de notificação pessoal da
ordem. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

491. Processo: 1.15.000.002301/2015-84 Voto: 5466/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra particular (CP, art. 171),
tendo em vista  a  clonagem de seu cartão de crédito  de conta vinculada à Caixa Econômica
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de compras com cartão
de  crédito  clonado  pela  internet.  Diligências.  Os  sites  onde  foram  realizadas  as  compras
informaram que não consta em seus sistemas nenhum registro com o número do referido cartão.
Prejuízo suportado pela CEF. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação
da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

492. Processo: 1.16.000.001557/2016-18 Voto: 5756/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de dano qualificado (CP, art. 163, III) em detrimento da Caixa
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Econômica  Federal,  uma  vez  que  foi  identificada  deterioração  em  compartimento  de  caixa
ocasionado pela  tentativa de instalação de dispositivo  para  interceptar  depósitos.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Polícia Militar abordou indivíduo nas imediações do local
do  fato,  mas  sem  resultados  úteis  para  identificação  da  autoria.  CEF  encaminhou  ofício
informando que o artefato foi interceptado antes da ocorrência de qualquer operação fraudulenta,
não  havendo  prejuízo.  Inexistência  de  indícios  mínimos  de  autoria.  Inviabilidade  de  novas
diligências. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

493. Processo: 1.17.000.000610/2016-26 Voto: 4903/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicações pela
Prefeitura  Municipal  de  Laranja  da  Terra/ES  (art.  183  da  Lei  nº  9.472/1997).  Revisão  de
arquivamento (art.  62,  IV,  LC 75/93).  Oficiada,  a  ANATEL informou que o prazo concedido à
Prefeitura de Laranja da Terra para regularização da irradiação não autorizada encerra-se em
21/03/2018,  visto  que  o  Acordo  de  Cooperação  nº  01/2014 estipula  o  lapso  temporal  de  30
(meses)  para  a  regularização  espontânea.  Aduziu,  ainda,  que  não  foram  constatadas
interferências  prejudiciais  em outros  sistemas de  telecomunicações regularmente  autorizados.
Infração de natureza eminentemente administrativa. Ausência de providências a serem tomadas
em 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

494. Processo: 1.17.000.001121/2012-68 Voto: 4971/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar as declarações de delegado acerca de possível prática de
crimes de homicídio (CP, art. 121) e de ocultação de cadáver (CP, art. 211) ocorridos no regime
militar, envolvendo Procurador da República aposentado, coronel e deputado federal, na morte de
jornalista, cujo corpo nunca foi encontrado (não constam os dados da suposta vítima no relatório
elaborado pela Comissão Nacional da Verdade). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV).  Após a realização de várias oitivas e análise dos documentos da Comissão Nacional  da
Verdade, constatou-se que as declarações prestadas pelo delegado são frágeis e muitas vezes
contraditórias.  No  Relatório  da  Comissão  Nacional  da  Verdade,  de  14/12/2014,  há  expressa
ressalva  quanto às declarações prestadas:  As declarações de G...  são também consideradas
suspeitas  de  terem  o  objetivo  de  contrainformação.  Posteriormente,  a  versão  do  suposto
homicídio  foi  repetida na Comissão Nacional  da Verdade,  que prontificou-se a  realizar  novas
reuniões reservadas com declarante, mas no relatório final não contém qualquer referência ao
fato,  onde  denota-se  que  não  há  elementos  mínimos  que  justifiquem  a  continuidade  das
investigações.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

495. Processo: 1.18.000.000793/2010-57 Voto: 5806/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A). Receita Federal apurou que nos anos de 2005 e 2008, os representantes legais de empresa
teriam se  apropriado  de  contribuições  previdenciárias,  objeto  de  três  DEBCADs.  Revisão  de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62-IV).  Os  citados  DEBCADs foram inseridos  em programa  de
parcelamento.  Posteriormente,  a  Receita  Federal  informou que  os  débitos  foram extintos  por
liquidação. Pagamento integral do débito tributário. Extinção da punibilidade (Lei nº 10.684/03, art.
9º, § 2º). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

496. Processo: 1.18.000.001207/2015-04 Voto: 5474/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330), consistente no descumprimento
de ordem judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, restou
comprovado que, embora com atraso, a determinação restou devidamente cumprida. Constatou-
se, ainda, que a ordem não foi diretamente entregue a quem tinha o dever de cumpri-la. Ausência
de  dolo  do  investigado  em  descumprir  a  ordem.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

497. Processo: 1.18.001.000191/2016-85 Voto: 4907/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato 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 setembro a outubro de 2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99. Cominação de
multa  no  valor  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais).  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

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

498. Processo: 1.19.000.000144/2016-12 Voto: 5135/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Suposta prática de tráfico de pessoas para o exterior a partir de
portos  nacionais  (CP,  art.  231).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A
representação menciona genericamente que a suposta prática do tráfico de pessoas ocorreria em
Belém/PA,  Manaus/AM,  São  Luís/MA,  Fortaleza/CE,  Recife/PE  e  Salvador/BA,  sem  maiores
esclarecimentos sobre o local do possível embarque. Notícia genérica que não apontou elementos
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mínimos que comprovem a prática de qualquer crime. Ciência do representante sobre a promoção
de arquivamento. Ausência de elementos mínimos necessários para justificar o prosseguimento
da investigação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

499. Processo: 1.20.000.000101/2016-16 Voto: 5748/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Tentativa de furto de uma motosserra nas dependências do IBAMA (CP, 155 c/c
art. 14). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Fato ocorrido em novembro 2015.
Ausência de sistemas de segurança no local. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

500. Processo: 1.20.000.001741/2015-54 Voto: 5277/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º  da  Lei
9.163/98). Transferências suspeitas realizadas por investigado na operação Ararath à empresa
ligada  à  construção  de  edifícios.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Realização  de  oitiva  do  responsável  pela  empresa  investigada,  que  disponibilizou  todos  os
documentos necessários ao esclarecimento dos fatos e prestou todas as informações solicitadas
pelo  MPF.  Verificou-se  que  fora  realizada  a venda de um apartamento  ao filho  de deputado
estadual também investigado na operação Ararath, fato que originou a movimentação financeira
suspeita. Restou evidenciado que a empresa incorporadora apenas serviu como terceira alheia
aos  artifícios  utilizados  pelos  envolvidos  na  operação  Ararath.  Ausência  de  elementos  que
demonstrem a intenção dos gestores da empresa incorporadora em serem coniventes com o ato
ou de terem ciência da ocultação ou dissimulação dos valores ilícitos. A venda do bem imóvel
guarda pertinência com o objetivo social  da empresa, qual seja a construção de edifícios e a
respectiva  venda  dos  imóveis.  Ausência  de  justa  causa  para  justificar  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.

501. Processo: 1.20.005.000088/2016-47 Voto: 5273/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 1º, I da Lei nº 8.137/90. Representação
encaminhada pela justiça do trabalho,  noticiando que, nos autos de reclamação trabalhista,  o
reclamante alegou  que  teriam lhe  sido pagos por  fora  R$ 331.978,51,  a  título  de comissões
anuais. O magistrado trabalhista entendeu que não houve comprovação da origem das diversas
movimentações  bancárias  apresentadas  pelo  reclamante,  nem  notícia  de  recolhimento  de
contribuição previdenciária ou imposto de renda devidos sobre o valor  informado. Revisão de
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arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Ausência de procedimento fiscal em face do contribuinte.
Receita Federal do Brasil oficiada para adoção das medidas pertinentes. Natureza material do
delito. Súmula Vinculante nº 241 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

502. Processo: 1.21.001.000626/2015-15 Voto: 4890/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de parte de Inquérito Civil, cujo objeto é subsidiar
eventual  pedido  de  alienação  antecipada de  veículos  apreendidos  no  bojo  de  ações penais.
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). À PRM-Dourados/MS coube analisar a situação
do  veículo  GM Corsa  ST.  Constatou-se  que  o  referido  veículo  foi  apreendido  nos  autos  nº
0003084-40.2011.4.03.6002, nos quais foi proferida decisão em primeira instância determinando o
perdimento  do  bem  em  favor  da  União.  Ocorrência  do  trânsito  em  julgado  para  as  partes.
Ausência de providências a serem adotadas pelo MPF em relação ao bem. Cabe ao Conselho
Estadual Antidrogas de Mato Grosso do Sul (CEAD/MS), dar a destinação que entender devida ao
bem declarado perdido em favor da União, conforme dispõe o art. 63, parágrafos 3º e 4º, da Lei nº
11.343/2006. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

503. Processo: 1.21.001.000738/2015-76 Voto: 5754/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato oriunda da Justiça do Trabalho informando a quitação de crédito trabalhista, bem
como das  multas  pelo  descumprimento  das  obrigações  de  fazer  estabelecidas  na  sentença.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia da existência de inquérito policial. MPF
realizou pesquisa com intuito de identificar e localizar o procedimento investigativo. Diligências
infrutíferas, uma vez que não foi localizada maiores informações a respeito de eventual inquérito
policial  instaurado  a  partir  dos  fatos  apurados  na  reclamação  trabalhista.  Procedimento
prejudicado.  Ausência  de  medidas  a  serem  tomadas.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

504. Processo: 1.22.000.000171/2016-91 Voto: 5499/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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  não  teria  enviado  à  referida  agência,  de  forma  tempestiva,  informações  sobre
processamento,  movimentação, estoque,  discriminação de recebimento e entrega de matérias
primas e produtos referentes à sua atividade relativamente aos meses de maio, junho e julho de
2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infração de natureza administrativa
prevista no art.  3º,  inc. VI,  da Lei nº 9.847/991. Cominação de multa. Atipicidade da conduta.
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Homologação do arquivamento.

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

505. Processo: 1.22.000.003199/2015-08 Voto: 5843/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de pedofilia praticado por meio da internet (Lei 8.069/90, art. 241-
A).  Representação  informando  que  comunidade  em  rede  social  possui  fotografias  contendo
pornografia  infanto-juvenil.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Verificou-se que a citada comunidade da rede social aparentemente fora criada no exterior, pois
as publicações eram feitas em espanhol. Constatou-se a existência de imagens de mulheres e
garotas vestidas ou com roupas íntimas. Não foram encontradas no link imagens de sexo explícito
ou pornográficas  envolvendo criança  ou  adolescente.  Ausência,  até  o  presente  momento,  de
elementos  mínimos  necessários  para  justificar  o  prosseguimento  da  investigação  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

506. Processo: 1.22.024.000059/2016-82 Voto: 5820/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  infração  de  medida  sanitária  preventiva  (CP,  art.  268).  Em vistoria
realizada pelos fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária  IMA em sítio particular, observou-se
que o alimento  dado às  vacas  era  suspeito  de  conter  proteína  e  gordura  de origem animal,
conduta vedada pelo art. 1º da Instrução Normativa MAPA nº 8 de 25/03/2004, do Ministério de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ouvido o responsável pela assinatura do termo de vistoria, até então conhecido como proprietário
do sítio, restou esclarecido que ele apenas trabalhava com a plantação de café. Contatou-se,
ainda, que o declarante apenas assinou o Termo de Vistoria, sem realizar a leitura deste, uma vez
que é analfabeto. Conclusão de que o declarante não guarda nenhuma relação com a suposta
prática do crime em análise. Ausência de providências a serem tomadas no âmbito criminal contra
o declarante. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

507. Processo: 1.23.000.000129/2016-33 Voto: 5403/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação da Corregedoria do TRT da 8ª Região, visando apurar se haveria
irregularidade na forma de acesso a site de busca aos dados das reclamações trabalhistas, o que
permitira que empregadores discriminassem trabalhadores que já tenham sido autores de tais
demandas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A divulgação de dados processuais
pela  internet  é  objeto  de  regulamentação  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  (Resolução
121/2010). Quanto aos processos trabalhistas, determina o CNJ que a pesquisa somente se dará
por  meio  no número  do  processo,  evitando  mecanismos de  busca  por  nome do  reclamante.
Verifica-se que a fonte de pesquisa de informações do site investigado é por meio da publicação
do Diário de Justiça eletrônico, onde a indicação das partes é essencial, sem que, para tanto,
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tenha  o  internauta  que  acessar  qualquer  dado  sigiloso.  Ausência  crime  praticado  pelos
representantes do site de mecanismo de busca, já que a pesquisa é efetuada no Diário de Justiça,
mecanismo  de  divulgação  que  não  é  protegido  por  sigilo.  Ausência  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

508. Processo: 1.23.000.000175/2016-32 Voto: 5562/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito dos titulares do benefício. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realização  de  saques  com  cartão  magnético.  Beneficiários  não
possuíam procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito. Ausência de renovação
da senha. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação dos verdadeiros
autores dos saques e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

509. Processo: 1.23.000.000462/2015-61 Voto: 4996/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  oferecida  pela  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Pará
comunicando  a  indevida  venda  de  serviços  de  saúde  prestados  pelo  SUS  em  municípios
paraenses. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Em diligências, MPF encaminhou
ofícios  requisitando  maiores  informações  acerca  do  fato,  tais  como  possíveis  vítimas,
testemunhas,  hospitais  em  que  possa  ter  ocorrido  a  conduta.  Até  o  presente  momento  a
Assembleia Legislativa do Pará não encaminhou respostas aos ofícios. Notícia genérica, que não
apontou  elementos  mínimos  que  comprovem  a  prática  de  qualquer  crime.  Cientificado,  o
representante quedou-se inerte.  Ausência  de elementos mínimos necessários para justificar  o
prosseguimento  da  investigação  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

510. Processo: 1.23.000.001125/2016-72 Voto: 4894/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Recebimento indevido de
5 (cinco) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, em18/08/2008. Revisão de
arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Valores sacados para custear as dívidas deixadas pela titular
do benefício. Comprovação do pagamento dos débitos e da restituição integral dos valores ao
Erário.  Evidente  ausência  de dolo  específico  de obter  vantagem ilícita  em prejuízo  do INSS.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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511. Processo: 1.23.000.001170/2016-27 Voto: 5215/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Saques indevidos
do benefício após a morte da titular, que ocorreu em 18/05/2004. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  O  último  saque  ocorrido  em  21/10/2004.  A pena  máxima  abstratamente
cominada ao crime é de seis anos e oito meses de reclusão, com prazo prescricional de 12 (doze)
anos,  conforme a regra do artigo 109-III  do Código Penal,  que será atingido em breve,  mais
precisamente em 02 meses. Prescrição iminente. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

512. Processo: 1.23.000.001171/2016-71 Voto: 5373/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Verifica-se  que  o  último  saque  se  deu  em  12/2004.  Existência  de  procuradora
validamente cadastrada na data em que ocorreu o óbito. Entretanto, a citada procuradora conta
atualmente  com  81  anos  de  idade.  Prazo  prescricional  reduzido  à  metade.  Pena  máxima
cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, inc. III). Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). Homologação do
arquivamento.

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

513. Processo: 1.23.000.001447/2016-11 Voto: 5835/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93,  art.  62,  IV).  Realização de saques com cartão magnético.  Beneficiária  não possuía
procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito. Último saque realizado há mais de
10 anos.  Embora a  senha do cartão tenha sido renovada,  inexistem elementos mínimos que
possibilitem a identificação do verdadeiro autor dos saques e de linha plausível de investigação a
justificar diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento, 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

514. Processo: 1.23.000.001479/2016-17 Voto: 5480/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS
(CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos após o óbito do titular do benefício. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Período recebido indevidamente foi  de 09/2011 a
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05/2012. Realização de saques com cartão magnético. Beneficiário não possuía procurador ou
representante legal cadastrado na data do óbito. INSS confirmou a ausência de renovação da
senha. Fatos ocorridos há mais de 04 (quatro) anos.  Inexistência de elementos mínimos que
possibilitem  a  identificação  dos  verdadeiros  autores  dos  saques  e  de  linha  plausível  de
investigação  a justificar  diligências.  Ausência  de justa  causa para o  prosseguimento  do feito.
Homologação do arquivamento, 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

515. Processo: 1.23.000.001636/2015-11 Voto: 5763/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o óbito do titular do benefício, em 21/03/2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Constatou-se que houve a realização de saques com cartão magnético; o beneficiário não
possuía procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito;  e sem renovação de
senha. Fatos ocorridos há 8 (oito) anos (último saque em 11/03/2008). Inexistência de elementos
mínimos que possibilitem a identificação do verdadeiro autor dos saques e de linha plausível de
investigação  a justificar  diligências.  Ausência  de justa  causa para o  prosseguimento  do feito.
Homologação do arquivamento.

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

516. Processo: 1.23.000.001943/2016-75 Voto: 5266/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Período recebido indevidamente foi de março/2003 a maio/2005. Realização
de saques com cartão magnético.  Beneficiária não possuía procurador ou representante legal
cadastrado na data do óbito. Ausência de renovação da senha. Fatos ocorridos há mais de 11
(onze) anos. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação dos verdadeiros
autores dos saques e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

517. Processo: 1.23.000.002361/2015-25 Voto: 4900/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação a 4 (quatro) benefícios, verifica-se que os últimos saques
ocorreram há mais de 12 anos. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III). Extinção da punibilidade
do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 2) Em relação a 21 (vinte e um) casos, nota-se a ausência de
informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  dos
benefícios após o óbito. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da
autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências. 3) Quanto a 1
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(um) benefício, houve apenas o saque irregular de até 3 (três) benefícios. Orientação nº 04 desta
CCR. Ausência de Dolo. Homologação do arquivamento.

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

518. Processo: 1.23.000.002486/2015-55 Voto: 5805/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação a 1 benefício, verifica-se que o último saque ocorreu há mais
de 11 anos. Procurador cadastrado na data do óbito do titular conta com mais de 70 anos de
idade. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III). Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, art.
107, IV). 2) Em relação a 14 (quatorze) casos, nota-se a ausência de informações acerca de
representante  legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  dos  benefícios  após  o  óbito.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha
plausível  de  investigação  a  justificar  novas  diligências.  3)  Quanto  a  1  (um)  benefício,  houve
apenas o saque irregular de até 3 (três) benefícios. Orientação nº 04 desta CCR. Ausência de
Dolo. Homologação do arquivamento.

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

519. Processo: 1.23.000.002539/2015-38 Voto: 5139/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90,
art. 2°). Falsa declaração realizada junto à Receita Federal para fins de legitimar compensação de
débitos indevida.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  A Receita  Federal  não
homologou a compensação. Fato ocorrido em 2009. Pena máxima cominada de 2 (anos) anos de
detenção. Ultrapassados 4 anos desde a data do fato, sem que tenha ocorrido qualquer causa de
suspensão ou interrupção da prescrição. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

520. Processo: 1.23.000.002546/2015-30 Voto: 5076/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Narra  o  representante  que  assinou  procuração  de  serviços
advocatícios e, posteriormente, verificou a inclusão de outra advogada no documento sem sua
autorização. Possível fraude processual (CP, art. 347). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Consta dos autos que o advogado inicialmente contratado informou ao cliente que a citada
advogada  auxiliaria  na  preparação  da  inicial.  A  inserção  do  nome  da  advogada  em  uma
procuração onde já constavam 36 nomes não constitui fraude, dolo ou má-fé. Os fatos elencados
pelo representante, como a renúncia de direitos e honorários, substabelecimento de mandato etc,
afiguram-se como meros atos de rotina advocatícia e, se irregulares, serão submetidos ao Código
de Ética Profissional, sob responsabilidade da OAB. Ausência de fraude contra a justiça, já que
não houve qualquer inovação quanto ao estado de lugar, coisa ou de pessoa, conforme exige o
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art. 347 do CP. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

521. Processo: 1.23.000.002754/2015-39 Voto: 4959/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação a 32 casos, nota-se a ausência de informações acerca de
representante  legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  dos  benefícios  após  o  óbito.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha
plausível  de  investigação  a  justificar  novas  diligências.  2)  Quanto  a  1  (um)  benefício,  havia
procurador cadastrado à época do óbito, porém não foi possível determinar a sua localização.
Último saque ocorrido há 10 anos. Ausência de linha plausível de investigação a justificar novas
diligências. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

522. Processo: 1.23.003.000244/2007-97 Voto: 4995/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Civil Público. Desvio na aplicação de recursos, os incentivos do Fundo de Investimentos
da Amazônia  FINAM. Suposta prática dos crimes previstos nos 19 e 20 da Lei 7.492/86, bem
como ao Art. 171, § 3° do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Fatos ocorridos nos anos 1998, 1999 e 2000. Pena máxima cominada aos delitos é de 6 (seis)
anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal calculada pela pena máxima cominada
em abstrato. Decurso de mais de 12 (doze) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. III). 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.

523. Processo: 1.24.000.000198/2016-18 Voto: 5152/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).
Descumprimento de ordem judicial por parte do gestor do INSS. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). A Procuradoria Federal peticionou nos autos da ação trabalhista, informando o
quanto solicitado pelo Juízo e esclarecendo que por equívoco e pelo número de intimações e
notificações  recebidas  pelo  órgão,  os  ofícios  foram encaminhados  para  outro  setor  e  não  à
Gerência, motivo pelo qual não foram prontamente respondidos. Falha administrativa. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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524. Processo: 1.24.000.001568/2014-64 Voto: 5488/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS-PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária verificada no bojo
de  ação  trabalhista  (CP,  art.  337-A).  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Foi
formalizado acordo entre as partes e, segundo informação prestada pela Vara do Trabalho de
Patos, a reclamada cumpriu o combinado efetuando depósito em juízo no valor de R$ 5.356,60,
que será repassado à autarquia federal (INSS). Extinção da punibilidade, conforme previsto no §
1º,  art.  337-A (é extinta a punibilidade se o agente,  espontaneamente,  declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na
forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal).  Obrigação devidamente
cumprida. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

525. Processo: 1.24.001.000088/2016-38 Voto: 5128/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível  prática do crime de falso testemunho (art.  342, CP) em reclamação
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Depoimentos não foram gravados,
mas sim reduzidos a termo sem assinatura, já que a Justiça do Trabalho adotava a praxe de não
exigir  as  assinaturas  das  testemunhas  no  referido  Termo  de  Audiência.  A  assinatura  da
testemunha confirma a veracidade do termo. É necessário que o ato do depoimento esteja findo,
isto é, reduzido a termo e assinado pela testemunha, pelo juiz e pelas partes (CPP, art. 216). Não
configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

526. Processo: 1.24.001.000197/2012-21 Voto: 5721/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com o objetivo de realizar levantamento de bens
pertencentes à empresa privada, em razão de ação de sequestro vinculada a ação penal. Revisão
de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Após a realização de diversas diligências, não foi possível
identificar a existência de patrimônio no nome da empresa. Dificuldades decorrentes do tempo, da
falta de organização do Cartório de Imóveis e da própria desorganização fundiária da região.
Esgotadas  as  diligências,  não  restam  providências  complementares  a  serem  tomadas.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

527. Processo: 1.25.000.000158/2016-21 Voto: 4915/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Relata  o  noticiante  que  seu  nome  teria  sido  inserido
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indevidamente no quadro societário de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligências. Em pesquisa constatou-se que o representante, embora não conste
do quadro societário, figura como responsável pela empresa por ele citada. Verificou-se, também,
que nos autos da execução fiscal  promovida contra a empresa, o representante,  em nenhum
momento,  questionou  sua  legitimidade  para  atuar  no  polo  passivo  da  ação.  Instado  a  se
manifestar, o Representante quedou-se inerte. Ausência de elementos mínimos necessários para
dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável e útil. Homologação do arquivamento

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

528. Processo: 1.25.000.002369/2015-17 Voto: 5807/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual irregularidade de natureza criminal na prestação
de contas de campanha de  candidata  a  deputada  federal  nas eleições  de  2014.  Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Embora o Tribunal Regional Eleitoral tenha desaprovado as
contas da candidata por desvio de finalidade do dinheiro de campanha, não se vislumbra, na
hipótese,  a  ocorrência  de  crimes,  versando a notícia  apenas sobre  irregularidades de  ordem
eleitoral. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

529. Processo: 1.25.008.000084/2016-52 Voto: 5213/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 1º, I da Lei nº 8.137/90, por sócios de
empresa  odontológica.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC 75/93).  Oficiada,  a  Receita
Federal  do Brasil  informou que não houve a instauração de procedimento fiscal  em face dos
contribuintes e que os fatos não apresentam relevância fiscal a ponto de ensejar a instauração de
procedimento administrativo fiscal, já que os fatos relativos a 2008 e 2010 já estão alcançados
pela decadência e, no que diz respeito ao ano-calendário de 2011, além da proximidade de o
crédito ser atingido pela decadência, os valores estão aquém do mínimo necessário para justificar
procedimento  fiscal.  Inexistência  de  constituição  definitiva  dos  créditos  tributários.  Natureza
material do delito. Súmula Vinculante nº 241 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

530. Processo: 1.25.008.000124/2016-66 Voto: 4955/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Falsificação, adulteração ou corrupção de produto destinado a fins terapêuticos
ou  medicinais  (CP,  Art.  273,  §1º-B,  II).  Apreensão  de  20  (vinte)  comprimidos  de  Pramil,  de
procedência estrangeira, sem registro na ANVISA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Inquirido, o investigado afirmou ser aposentado e possuir 71 anos de idade e que, em
viagem de compras ao Paraguai, adquiriu 10 (dez) cartelas do referido medicamento para uso
próprio,  em razão  de  sua  utilização  no  tratamento  de  disfunção  erétil.  Medicamento  irregular
adquirido  para  uso  próprio  em  pequena  quantidade  que  não  afeta  a  saúde  pública.  Baixa
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ofensividade da conduta. Precedente STJ: REsp 1346413 PR 2012/0206791-4, Relator: Ministro
Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR),  23/04/2013, T5 -  QUINTA TURMA).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

531. Processo: 1.25.008.000174/2014-81 Voto: 5124/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137/90). Redução de imposto de
renda  nos  exercícios  de  2009  a  2012,  mediante  a  omissão  de  rendimentos.  Notícia  de
parcelamento do débito.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,art.  62,  IV).  Primeiramente,  o
presente procedimento foi submetido à análise da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, que
determinou o prosseguimento do feito, uma vez que o parcelamento do débito encontrava-se em
fase de consolidação. Procurador da República designado deu prosseguimento no feito e oficiou a
Procuradoria da Fazenda Nacional em Ponta Grossa solicitando informações sobre a situação do
débito tributário. Em resposta, o órgão fazendário informou que crédito constituído encontra-se
parcelado pela Lei 12.996/14. Cumprimento da diligência. Aplicação do Enunciado nº 191 desta 2ª
CCR. Homologação do arquivamento.

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

532. Processo: 1.25.008.000196/2016-11 Voto: 5811/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação noticiando que determinada pessoa teria  sido beneficiário  do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  PRONAF e aplicado os recursos em
finalidade diversa da prevista no contrato. Possível prática de crime contra o sistema financeiro
(art.  19 da Lei  7.492/86).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diante  da
ausência  de  informações mínimas sobre  o  fato,  o  representante  foi  instado  a  se  manifestar,
porém, quedou-se inerte. Denúncia genérica que não aponta elementos mínimos aptos a justificar
o prosseguimento da investigação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

533. Processo: 1.25.008.000212/2016-68 Voto: 5886/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação Fiscal para fins Penais noticiando possível crime contra a ordem
tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º, I) praticado, em tese, por sociedade empresária. Imposto de
Renda elidido, já somadas as multas, no valor de R$ 3.791,62. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Consoante entendimento firmado pelo  Superior  Tribunal  de Justiça,  é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00,  em  decorrência  do  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02.  Precedentes  do  STJ:  EREsp
1230325/RS,  Rel.  Min.  Gurgel  De  Faria,  Terceira  Seção,  DJe  05/05/2015;  AgRg  no  RHC
54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro
Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria
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Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

534. Processo: 1.25.008.000423/2016-09 Voto: 5126/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação da Caixa Econômica Federal  CEF sobre a possível ocorrência de
crime em unidade residencial do Programa Minha Casa Minha Vida  PMCMV. Imóvel pertencente
ao programa estaria desocupado e sendo utilizado como local para uso de drogas. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em diligência no local da ocorrência, a Polícia Federal
constatou que o imóvel em questão se encontra habitado e que, por não possuir muro, facilita o
trânsito  de  pessoas.  Nenhum  fato  suspeito  foi  verificado.  A  Caixa  Econômica  Federal,
mantenedora  do  referido  programa,  informou  já  ter  tomado  as  providências  cabíveis  para  a
reintegração de posse do citado imóvel. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram comunicadas para
que  tomem  as  providências  cabíveis  dentro  de  suas  esferas  de  atribuições.  Ausência  de
materialidade de qualquer tipo penal apto a ensejar a persecução criminal. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

535. Processo: 1.25.011.000047/2016-95 Voto: 5237/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  ocorrência  do crime de desobediência  (CP,  art.  330).  Em curso de
Execução  Fiscal,  depositário  deixou  de  comprovar  os  depósitos  do  faturamento  mensal  de
empresa. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Restou comprovado nos autos que o
MPF já ajuizou proposta de transação penal. Desnecessidade de manter este procedimento para
fins de monitoramento, uma vez que as medidas a serem adotadas serão tomadas a partir do
autos  da  transação  penal.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  deste  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.

536. Processo: 1.25.015.000022/2016-51 Voto: 5057/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes contra honra (CP, arts. 139 ou 140). Representante denuncia que
rádios  do  município  estariam  atacando  seu  marido,  pré-candidato  ao  cargo  de  prefeito  do
município, com críticas infundadas, as quais teriam culminado na promoção de debate eleitoral
transmitido simultaneamente pelas emissoras. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Expedição de ofícios ao Procurador Regional Eleitoral para ciência e adoção de medidas e ao
Diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Comunicações para
análise das rádios. Em âmbito penal, possível crime contra a honra somente se procede mediante
queixa do ofendido (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
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do arquivamento.

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

537. Processo: 1.26.000.000409/2016-30 Voto: 5351/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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  declarar  seu  estoque  final  próprio  de  Etanol  Anidro  Combustível  no
término do mês de março de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99. Cominação de
multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

538. Processo: 1.26.001.000227/2013-14 Voto: 5491/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra o sistema financeiro (art. 19 da Lei nº
7.492/86).  Obtenção de financiamento  mediante  fraude.  Informação de que os moradores de
Nova Descoberta seriam beneficiados com uma parceria entre os Governos Federal, Estadual e
Municipal para aquisição ou reforma de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, financiados
através da Caixa Econômica Federal,  mas,  apesar de o projeto  não ter  sido executado e os
moradores não terem sido contemplados com quaisquer imóveis, constava no sistema da CEF
que estes eram mutuários do Programa Minha Casa Minha Vida, o que os impedia de participar
de novo processo de seleção. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a
oitiva  dos  envolvidos,  todos  os  depoimentos  foram  uníssonos  em  afirmar  que  não  houve  a
execução das obras do programa nem a liberação dos recursos, tendo os inscritos permanecido
na base de dados em virtude da necessidade da formalização do distrato do Termo de Parceria e
Cooperação. Os fatos apurados não configuram o previsto no artigo 19 da Lei 7.492/86, uma vez
que não  houve fraude  ou financiamento.  Mera  irregularidade na manipulação  dos dados dos
inscritos no programa, os quais foram mantidos no sistema na condição de mutuários quando, na
verdade,  não  obtiveram qualquer  financiamento  junto  à  Caixa  Econômica  Federal.  Conforme
informações prestadas pela CEF e pela CEHAB a irregularidade já foi sanada. Até o presente
momento, inexistem indícios da prática de fato criminoso. Ausência de justa causa. Homologação
do arquivamento.

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

539. Processo: 1.26.003.000063/2016-40 Voto: 5741/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Em ação
previdenciária, a investigada teria apresentado declaração de atividade rural emitida por sindicato
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supostamente contendo informações inverídicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Embora o magistrado tenha apontado a ocorrência de indícios de falsidade no citado
documento, julgou procedente o pedido da parte autora, deferindo o benefício previdenciário por
entender que outros elementos formavam prova suficiente da condição de segurado especial.
Ausência de potencialidade lesiva, uma vez que documento seria utilizado para reforçar elemento
de prova de uma situação real, não sendo capaz de influenciar o órgão julgador. Verifica-se que,
apesar do indício de falsidade do documento, não houve qualquer ato capaz de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ausência de justa causa
para justificar 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.

540. Processo: 1.26.005.000196/2015-15 Voto: 4980/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  prática do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Natureza material
do delito. Informação da Receita Federal de que não houve a constituição definitiva do crédito.
Aplicação da Súmula Vinculante nº 241 do STF. Ausência de justa causa no momento 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.

541. Processo: 1.27.000.001309/2016-93 Voto: 5261/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Administrativo de acompanhamento instaurado a partir do envio de cópia de auto
de prisão em flagrante encaminhada pela PF/PI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  O  auto  de  prisão  em  flagrante  foi  devidamente  homologado  pelo  juiz  federal  com
encaminhamento ao MPF e posterior devolução ao juízo. Regularidade do feito. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

542. Processo: 1.27.000.001411/2016-99 Voto: 5260/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Administrativo de acompanhamento instaurado a partir do envio de cópia de auto
de prisão em flagrante encaminhada pela PF/PI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Foi determinada a prisão preventiva do investigado e designada audiência de custódia para o
dia  11/07/2016.  Regularidade  do  feito.  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

543. Processo: 1.27.002.000108/2016-59 Voto: 5840/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de furto qualificado (CP, 155, §4º, I), em detrimento de
agência dos Correios. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Indivíduo fez um furo na
parede da agência, danificou o sistema de segurança, arrombou cofre e levou a quantia de R$
62.107,75. Diligências. Nas imagens de circuito interno de câmeras verifica-se a ação do autor,
porém a baixa qualidade das imagens gravadas não permitiram a sua identificação. Suspeito
cobriu o rosto dificultando o reconhecimento. Laudo de Perícia Papiloscópica restou infrutífero,
pois o autor utilizou luvas. Impossibilidade de identificação do criminoso. Ausência de indícios
mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

544. Processo: 1.28.000.001974/2015-69 Voto: 5719/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei 8137/90). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Juízo Eleitoral verificou indícios de omissão parcial de
rendimentos  tributáveis  na  Declaração  de  Imposto  de  Renda  Pessoa  Física  da  investigada,
apresentada no ano de 2014. Possível sonegação descoberta no curso de processo judicial, não
havendo constituição do crédito tributário por parte da Receita Federal. Notificação da Delegacia
da Receita Federal para apurar o fato. 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 24.876/SC, Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe
19/03/2012; HC 114.051/SP, Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/04/2011. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

545. Processo: 1.29.000.000255/2016-74 Voto: 5064/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  contra  servidora  do  Ministério  das  Comunicações,  que
supostamente estaria envolvida em desfalque de recursos públicos e tráfico de entorpecentes (Lei
11.343/06). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). A Autoridade Policial não localizou
qualquer pessoa com o nome da suposta noticiada.  O comunicante veio a óbito sem que se
pudesse  obter  maiores  esclarecimentos  sobre  os  fatos.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

546. Processo: 1.29.000.000496/2016-13 Voto: 5068/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  dano  qualificado  (CP,  art.  163,  III)  em  detrimento  Caixa
Econômica Federal, uma vez que o vidro de uma agência foi quebrado por pessoa desconhecida.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de testemunhas e de registros
fotográfico e de filmagem no local onde ocorreu o fato delituoso. Inexistência de indícios mínimos
de autoria.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

547. Processo: 1.29.000.000902/2016-48 Voto: 5197/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsa identidade (CP, art. 307) ou uso de documento falso (CP,
art. 304). Particular, ao solicitar a emissão de passaporte, forneceu seu número de identidade e
colheu impressões digitais. A Autoridade Policial, ao confirmar os dados biométricos, constatou
serem as impressões digitais registradas perante a Polícia Civil do RS como pertencentes a outra
pessoa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  O  investigado
esclareceu ter sido preso na década de 90 e ter em algum momento fornecido dados falsos para a
autoridade  policial  estadual,  para  evitar  ser  preso  novamente.  Falsidade  ocorrida  perante
autoridade  estadual.  O Instituto  de  Perícias  e  Identidade  do  RS foi  oficiado  para  atualizar  o
registro e os autos foram remetidos à Polícia Civil para apurar possível crime. Ausência de falso
praticado perante a autoridade federal, tanto que o passaporte foi confeccionado e entregue ao
investigado, já que os dados fornecidos eram verdadeiros. Autoridades estaduais cientificadas do
ocorrido, razão pela qual se torna desnecessário o declínio de atribuições. Ausência de elementos
mínimos necessários para justificar o prosseguimento da investigação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

548. Processo: 1.29.000.001106/2016-22 Voto: 5183/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o óbito do titular do benefício, em 23/11/2003. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Constatou-se que houve a realização de saques com cartão magnético; o beneficiário não
possuía procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito;  e sem renovação de
senha. Fatos ocorridos há 10 (dez) anos (último saque em 07/04/2006). Inexistência de elementos
mínimos que possibilitem a identificação do verdadeiro autor dos saques e de linha plausível de
investigação  a justificar  diligências.  Ausência  de justa  causa para o  prosseguimento  do feito.
Homologação do arquivamento.

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

549. Processo: 1.29.000.001752/2016-90 Voto: 5071/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157) em detrimento de Agente de Pesquisa e
Mapeamento do IBGE, que relatou ter sido vítima de assalto, no qual restou subtraído, além de
sua  motocicleta  particular,  o  aparelho  móvel  de  coletas  de  dados  (DMC)  de  propriedade  do
instituto federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A vítima não soube apontar
maiores descrições sobre o criminoso, não havendo testemunhas ou vestígio material que sugira
a realização de outras diligências tendentes a identificar a autoria do crime. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

550. Processo: 1.29.000.001959/2016-64 Voto: 4874/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Notícia de que duas pessoas
estariam portando drogas nas dependências da Universidade Federal  do Rio  Grande do Sul.
Revisão de arquivamento (art.  62,  IV,  LC 75/93). Por não se tratar de tráfico internacional de
entorpecentes, o que fixaria a competência da Justiça Federal, o fato foi levado a conhecimento
da Polícia Civil. Ausência de providências a serem tomadas. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

551. Processo: 1.29.000.002031/2016-05 Voto: 5046/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (CP, artigo 289). Idosa de 78 anos noticiou que uma mulher
loira, alta, magra de, aparentemente, 40 anos, teria trocado o dinheiro de sua aposentadoria por
notas  falsas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV).  Ausência  de  lastro
probatório  mínimo apto  a  demonstrar  a  autoria  do  crime,  tendo  em vista  a  discrição  vaga  e
genérica, ou a participação dolosa do portador da nota. Ausência de justa causa. Homologação do
arquivamento. De acordo com a orientação deste Colegiado, o Procurador da República oficiante
deverá  remeter  as  cédulas  inidôneas  ao  Meio  Circulante  do  Banco  Central  do  Brasil
MECIR/BACEN, que mantém banco de dados sobre moeda falsa.

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

552. Processo: 1.29.000.002079/2016-13 Voto: 5597/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Provável fraude
para obtenção de benefício previdenciário de pensão por morte. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Notícia de que o beneficiário da pensão por morte estava separado de fato da
contribuinte  há  mais  de  um ano.  Existência  de  processo  administrativo  perante  o  INSS para
apurar a suposta fraude. Procedimento administrativo ainda em apreciação no setor responsável.
Ausência, até o presente momento, de elementos concretos que indiquem existência de meios
fraudulentos para obtenção de benefício. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

553. Processo: 1.29.000.002219/2016-45 Voto: 5455/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhistas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As inconsistências verificadas no depoimento
prestado não foram capazes de exercer  qualquer influência  sobre a  convicção da autoridade
judiciária, que identificou de imediato a falsidade. Ausência de prejuízo ao processo. Aplicação de
multa às testemunhas no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),  reversíveis para a
União. 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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

554. Processo: 1.29.000.003344/2015-91 Voto: 5179/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada pela Vara do Trabalho informando a possível prática
do crime contra a ordem tributária (Lei Lei nº 8.137/90), tendo em vista que determinada empresa
manteria uma contabilidade irregular, e de possível estelionato (CP, art. 171), pois foi constituída
fraudulentamente por  meio de pessoas interpostas.  Revisão de arquivamento (art.  62,  IV,  LC
75/93). O suposto crime de estelionato já foi comunicado ao Ministério Público do Estado, razão
pela qual se torna desnecessário o declínio de atribuições. Quanto ao possível crime contra a
ordem  tributária,  a  juíza  do  trabalho  oficiou  a  Receita  Federal  para  a  adoção  das  medidas
cabíveis.  Inexistência  de  constituição  definitiva  dos  créditos  tributários.  Natureza  material  do
delito. Súmula Vinculante nº 241 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

555. Processo: 1.29.000.004029/2014-09 Voto: 5035/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação. Possível prática de crime contra o sistema
financeiro (Lei 7.492/86) e de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98). Suposta cessão irregular de
crédito bancário, no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) do Banco do
Brasil para firma individual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiado, o
Banco Central do Brasil afirmou a regularidade da operação de cessão, bem como considerou
justificada a comprovação da origem dos valores aportados na cessionária que subsidiaram a
operação.  Os  autos  foram  encaminhados  para  o  Departamento  de  Supervisão  de  Conduta
(DECON)  para  análise  da  operação  financeira  sob  o  prisma  da  legislação  de  prevenção  à
lavagem  de  dinheiro.  Em  resposta,  o  DECON  considerou  que  a  procedência  dos  valores
aportados na empresa cessionária  e que subsidiaram a operação foi  devidamente justificada.
Diante da regularidade das operações, inexistem elementos mínimos necessários para justificar o
prosseguimento da investigação criminal. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

556. Processo: 1.29.004.000003/2015-24 Voto: 5030/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível prática de crime contra o sistema financeiro (art. 6º e 9º
da Lei 7.492/86). Cooperativa estaria deixando de alimentar o sistema de informação de crédito
(SCR)  do  Banco  Central  (BACEN)  com  todos  os  débitos  existentes  para  com  a  instituição
financeira, em desacordo com o previsto na Resolução 3.658/2008 do BACEN. O representante
se insurge  contra  o  suposto  fato  de não ter  sido  noticiado ao  BACEN supostos  débitos que
possuiria junto à determinada instituição financeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Oficiado, o BACEN esclareceu que a informação constante no referido sistema é
muito próxima do débito relatado pelo representante (consulta realizada em 03 de setembro de
2015). Eventuais diferenças entre os valores informados ao SCR pela instituição financeira e os
valores atuais de eventual débito podem ser justificadas pelo fato da regulamentação referente ao
Sistema de Informação de Crédito vedar o reconhecimento de operações em atraso (art. 9º da
Resolução 2682/1999). Representante cientificado. Ausência de elementos mínimos necessários
para justificar o prosseguimento da investigação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

557. Processo: 1.29.007.000050/2016-29 Voto: 5762/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Supostos crimes de racismo (art.  20 da Lei 7.716/1989),  em
razão de postagens de conteúdo ofensivo aos judeus, e contra a segurança nacional (art. 11 da
Lei 7.170/83), já que o representado lidera um grupo que visa separar o RS do restante do país.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constata-se  que  o  representado  faz  a
divulgação de textos de cunho estritamente religioso (em suposta defesa dos cristãos). Ausência
de incitação direta ao ódio ou menção à inferioridade dos judeus. Ideais que, ainda que venham a
provocar dissabores nos interlocutores, não se mostram suficientes a ponto de atrair a tutela penal
e limitar o direito fundamental à liberdade de expressão. As restrições ao direito à liberdade de
expressão  somente  devem  ocorrer  em  hipóteses  extremas,  nas  quais  essa  limitação  seja
imprescindível para a proteção de um outro direito fundamental que com ela entre em colisão.
Ponderação  e  proporcionalidade  na  aplicação  da  lei  penal.  Excesso  não  verificado  no  caso.
Quanto a alegação de que o representado lidera um grupo separatista e  que ostentaria  uma
bandeira nazista,  verificou-se que este ganhou projeção no sul do Brasil  ainda na década de
1990,  por  defender a separação do estado do restante  do Brasil,  formando o que chama de
República do Pampa. A bandeira constante na postagem é justamente o símbolo da república
idealizada pelo representado. Não se pode extrair da imagem que se trataria de uma bandeira
nazista.  Interpretação  extensiva  não  aplicável.  As  ideias  separatistas  são  veiculadas  pelo
representado há quase 3 décadas, sem que delas tenha resultado qualquer perigo concreto à
nação.  Fatos  encobertos  pelo  direito  fundamental  à  liberdade  de  expressão,  que  garante  ao
cidadão o direito de discordar do sistema político em que está inserido. Fatos que não atingem a
segurança nacional, em sentido amplo, além da segurança, a paz e a incolumidade pública, em
sentido estrito. Conduta assegurada pelo direito à liberdade religiosa e ideológica, que garante a
possibilidade de se crer no que quer que seja, e de afirmar publicamente aquilo em que se crê.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

558. Processo: 1.29.011.000105/2015-51 Voto: 5009/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de invasão de terras da União (art. 20 da Lei
nº 4.947/66). Notícia de que 6 (seis) famílias teriam invadido imóvel que pertenceu à Marinha
Brasileira  no  município  do  Quaraí/RS.  Contrato  de cessão  do  imóvel  ao  município  ainda  em
trâmite. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A Secretaria de Patrimônio da
União constatou que as famílias estão vivendo em situação precária, dada a má condição do
local. A prefeitura informou que está diligenciando no sentido de desocupação do imóvel, sendo
que 2 (duas)  famílias já  foram contempladas com unidades habitacionais,  e que o local  será
destinado para ampliação do parque Beira-Rio. No caso, verifica-se que as famílias ocuparam o
precário imóvel em claro estado de necessidade, causa de excludente de ilicitude prevista no
artigo  24  do  Código  Penal.  As  medidas  para  a  desocupação  do  imóvel  já  estão  sendo
implementadas e a prefeitura já informou que será dado um destino útil ao local. Ausência de
elementos  mínimos  necessários  para  justificar  o  prosseguimento  da  investigação  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

559. Processo: 1.29.018.000012/2016-47 Voto: 5194/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ERECHIM-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima relatando suposta venda ilegal, por parte de imobiliária,
de apartamentos construídos em regime de condomínio, com o objetivo de evadir o recolhimento
de tributos federais e municipais, o que viria a diminuir o custo das obras, gerando concorrência
desleal no mercado de imóveis. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Apuração da
sonegação de tributos municipais e a consequente concorrência desleal pelo Ministério Público
Estadual. Quanto à suposta sonegação de tributos federais (art. 1º da Lei nº 8.137/90), a Receita
Federal  do  Brasil  informou  não  haver  procedimento  fiscal  em  curso  ou  encerrado  contra  a
empresa denunciada e que caso se constate irregularidade fiscal que constituam ilícito tributário, a
competente  representação  fiscal  para  fins  penais  será  encaminhada,  na  forma  prevista  pela
legislação. Inexistência de constituição definitiva  dos créditos tributários.  Natureza material  do
delito. Súmula Vinculante nº 241 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

560. Processo: 1.30.001.003791/2012-77 Voto: 5495/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Suposta prática
de suicídio por ANTOGILDO PASCOAL VIANA (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume
3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 132/134) em 08/04/1964, na iminência de ser preso e/ou
em decorrência de sequelas psicológicas resultadas de atos de tortura praticados por agentes do
poder público durante o período da ditadura militar (1964-1985). Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Embora  a  Comissão Especial  de Mortos  e  Desaparecidos  Políticos  tenha
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reconhecido que o suicídio ocorreu quando o falecido estava na eminência de prisão política, não
há nos autos provas acerca dos possíveis autores, sobretudo em razão do grande lapso de tempo
transcorrido desde a data dos fatos. Ausência de indícios de autoria delitiva ou 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.

561. Processo: 1.30.001.004042/2014-29 Voto: 4975/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima. Possível prática do crime de ocultação de cadáver (CP,
art. 211). Relato de que o Diretor do Hospital Central do Exército teria comandado pessoalmente
uma operação de remoção e ocultação de ossadas de dissidentes políticos que se encontravam
armazenadas  no  Serviço  Médico  Legal  do  Hospital,  removendo-as  para  as  instalações  do
Contingente do HCE. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Realização de busca e
apreensão no Hospital Central do Exército com a finalidade de se esclarecer a denúncia. Durante
a  busca  nenhuma  ossada  foi  encontrada  no  local,  apenas  prontuários  de  paciente  datados
aproximadamente de 1940 a 1969 e de 1975 a 1983.  Das análises dos documentos não foi
possível identificar indícios mínimos da remoção e ocultação de ossadas por parte de funcionários
do HCE. Ausência de elementos mínimos que apontem para a prática do crime. Inexistência de
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

562. Processo: 1.30.001.005500/2015-28 Voto: 5059/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297, § 3º, III), em
razão de empresa ter apresentado documento em desacordo com instrução normativa do INSS.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em ação para obtenção de aposentadoria
especial,  foi  requisitado  pelo  juízo  que  empresa  apresentasse  Laudo  Técnico  de  Condições
Ambientais  de Trabalho (LTCAT).  A empresa  não  possuía  o  referido laudo,  mas juntou Perfil
Profissiográfico  Previdenciário  (PPP),  Laudo  de  Insalubridade  e  Programa  de  Prevenção  de
Riscos Ambientais (PPRA). Embora o requisito formal para elaborar o PPP com base em instrução
normativa do INSS não tenha sido atendido, não se vislumbra indícios de falsidade. Não consta
no  referido  documento  informações  incorretas.  PPP  elaborado  por  profissionais  legalmente
habilitados.  Documentação  apresentada  consta  apenas  com  informações  insuficientes  para
concessão de aposentadoria especial. Descumprimento de legislação previdenciária, devendo o
INSS tomar as medidas cabíveis. Ausência, até o presente momento, de elementos concretos que
indiquem  existência  de  ilícito  penal.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

563. Processo: 1.33.000.000798/2016-69 Voto: 5283/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de 4 saques indevidos
após o óbito do titular do benefício, em 18/11/2005. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
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62, IV). Constatou-se que houve a realização de saques com cartão magnético; o beneficiário não
possuía procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito;  e sem renovação de
senha. Fatos ocorridos há 10 (dez) anos (último saque em 02/2006). Inexistência de elementos
mínimos que possibilitem a identificação do verdadeiro autor dos saques e de linha plausível de
investigação  a justificar  diligências.  Ausência  de justa  causa para o  prosseguimento  do feito.
Homologação do arquivamento.

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

564. Processo: 1.33.000.001446/2015-40 Voto: 5457/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada por deputado federal em face de
presidente de central sindical, por crime contra a honra de servidor público, em razão de suas
funções,  tendo  em  vista  a  publicação  de  propaganda  negativa  em  meios  de  comunicação
afirmando  que  o  referido  deputado  teria  votado  em  projeto  de  lei  contra  os  direitos  dos
trabalhadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da análise da publicação,
não foi possível vislumbrar a imputação de fato ofensivo à reputação de outrem. O conteúdo da
propaganda  divulgada  se  referia  tão  somente  a  opinião  negativa  da  entidade  sindical  sobre
votação de leis que flexibilizam regras de contratos de trabalho. Conduta que não extrapolou o
direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, inexistindo ilícito penal a ser
apurado. Manifestação de inconformismo político da entidade sindical quanto ao posicionamento
do parlamentar. Ausência de elementos mínimos necessários para justificar o prosseguimento da
investigação criminal. Ciência do representante. Até o presente momento o parlamentar quedou-
se inerte. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

565. Processo: 1.33.003.000190/2016-12 Voto: 5853/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crimes  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168)  e
desobediência (CP art. 330), tendo em vista o descumprimento de ordem judicial que determinava
a uma das partes a comprovação de depósito financeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Após diligências,  restou  comprovado o óbito  da  investigada  em 01/05/2016.
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Extinção da punibilidade
(CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.

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

566. Processo: 1.33.003.000344/2011-53 Voto: 5134/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação Fiscal para fins Penais noticiando possível
crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Inserção falsa de despesas médicas nas
declarações de imposto de renda nos anos de 2006 a 2009. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62-IV). Segundo informações da representação fiscal, os tributos iludidos totalizaram
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R$ 12.852,80. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o
princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00,
em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1468326/RS,
Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Os valores que superam
esse patamar são referentes aos juros de mora e multa, que não integram o numerário para fins
de  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  (RESP 201200489706,  Maria  Thereza  de  Assis
Moura, STJ - Sexta Turma, DJE Data: 01/07/2014). 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.

567. Processo: 1.34.001.003393/2016-35 Voto: 5067/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Crime de maus tratos (CP, 136). Relato de que foi postado em
rede  social  um  vídeo  em  que  um  homem  não  identificado  maltrata  crianças  que  são,
supostamente, suas sobrinhas. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Ofício remetido à
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da PR/SP, para que fosse informada
a viabilidade de se rastrear a exata origem da publicação, bem como os dados necessários para
individualizar  o  responsável  por  ela.  Após  pesquisas,  verificou-se  que  o  responsável  pela
agressão já foi identificado e os fatos levados à conhecimento da Delegacia Especializada no
Atendimento  à  Mulher  (DEAM)  do  estado  de  São Paulo.  Ausência  de  providências  a  serem
tomadas no âmbito do Ministério Público Federal, já que o fato não ofende bens, interesses ou
serviços da União (art. 109, IV, da CF). Autoridades estaduais cientes do fato. Homologação do
arquivamento.

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

568. Processo: 1.34.001.004662/2016-81 Voto: 5276/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível  prática do crime de tortura (art.  1, II,  da Lei n.º 9455/1997). Notícia
realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que imagem de criança sendo torturada
circula em rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Núcleo Técnico de
Combate aos Crimes Cibernéticos não obteve maiores informações acerca da materialidade e
autoria do delito. A própria noticiante informa que desconhece quem postou a imagem original,
bem como não informou o perfil da rede social onde se encontra divulgada a imagem. Inexistência
de  indícios  mínimos  aptos  a  elucidar  a  autoria  e  materialidade  do  crime.  Homologação  do
arquivamento.

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

569. Processo: 1.34.010.000314/2016-25 Voto: 5236/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado a partir de representação noticiando o recebimento de
e-mail fraudulento contendo intimação para comparecimento na Procuradoria da República em
São  Paulo  (spam).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Vírus  que  tem como
característica a multiplicação, de modo que, muitas vezes, o usuário infectado encaminha, sem
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saber,  o vírus a toda sua lista de contatos, impossibilitando a identificação da real  origem do
arquivo.  A  inautenticidade  desse  tipo  de  convocação  já  é  objeto  de  campanha
institucional.Carência de informações para deflagrar uma investigação 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

570. Processo: 1.34.011.000082/2016-03 Voto: 5161/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de falsidade ideológica (CP,  art.  299).  Declaração de pobreza
supostamente inverídica para fins de gratuidade judiciária. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, IV). Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento para fins penais,
dada  sua  presunção  relativa  de  veracidade.  Documento  que  se  sujeita  à  averiguação  pelo
julgador e à eventual impugnação pela parte adversa no processo. Precedentes do STF (HC
85976, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13.12.2005) e do STJ (RHC
49.437/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015; HC
261.074/MS,  Rel.  Ministra  Marilza  Maynard  (Desembargadora  Convocada  do  TJ/SE),  Sexta
Turma, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014). Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

571. Processo: 1.34.011.000278/2016-90 Voto: 5814/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203). Reclamante trabalhista alega que: a) teria trabalhado sem registro na Carteira de Trabalho e
Previdência  Social   CTPS;  b)  sofreu  acidente  de  trabalho,  mas  a  reclamada  não  emitiu  a
Comunicação de Acidente de Trabalho  CAT; c) seu pedido de demissão foi nulo, pois não foi
assistido por seu representante legal (art. 439 da CLT). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  O  Juízo  Trabalhista  não  reconheceu  o  vínculo  empregatício  alegado  pelo
reclamante, razão pela qual não restou configurada a prática do crime previsto no artigo 297, § 3º
e § 4º do Código Penal. Com relação à falta de emissão da CAT  Comunicação de Acidente do
Trabalho, trata-se de questão sem relevância penal e que foi decidida no âmbito da Justiça do
Trabalho. No que tange à falta de assistência de representante legal quando da demissão de
empregado menor de idade, tal fato é também de atribuição do Ministério Público do Trabalho, em
razão  do  caráter  exclusivamente  trabalhista.  Caso  sejam  constatados  indícios  de  práticas
criminosas por parte dos empregadores envolvendo as relações de trabalho, o Ministério Público
Federal  será  comunicado.  Até  o  presente  momento,  inexistem  indícios  da  prática  de  fato
criminoso. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 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.

572. Processo: 1.35.000.000891/2016-07 Voto: 4981/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
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SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de 4 (quatro) saques
indevidos após o óbito do titular do benefício, em 10/03/2006. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Constatou-se que houve a realização de saques com cartão magnético;  o
beneficiário não possuía procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito; e sem
renovação de senha. Fatos ocorridos há 10 (dez) anos (último saque em 03/07/2006). Inexistência
de elementos mínimos que possibilitem a identificação do verdadeiro autor dos saques e de linha
plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento.

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

573. Processo: 1.36.001.000124/2016-42 Voto: 5190/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §1º). Vítima
teria  recebido  em  restaurante  uma  cédula  falsa  de  R$  20,00  (vinte  reais).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93,  artigo 62,  inciso IV).  A vítima ao perceber a inidoneidade da cédula
retornou ao estabelecimento para esclarecimentos. Nessa ocasião foi dito pelo funcionário que
este  também  desconhecia  a  falsidade  do  papel  moeda  e  em  decorrência  da  grande
movimentação de pessoas e circulação de dinheiro na restaurante, não saberia informar quem
entregou a cédula  falsa no caixa.  Ausência  de lastro  probatório  mínimo apto a  demonstrar  a
autoria do crime ou a participação dolosa do portador da nota. Autoria não identificada e de difícil
elucidação. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
do  arquivamento.  De  acordo  com a  orientação  deste  Colegiado,  o  Procurador  da  República
oficiante deverá remeter as cédulas inidôneas ao Meio Circulante do Banco Central  do Brasil
MECIR/BACEN, que mantém banco de dados sobre moeda falsa.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

574. Processo: 1.25.000.001346/2016-76 Voto: 4889/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de racismo (art. 20, §2º, Lei 7.716/89) praticado por
meio  de  rede  social.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Denúncia realizada
na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que usuário de rede social estaria realizando
comentários de cunho racista. Não verificação de internacionalidade da conduta. A utilização da
internet  como  instrumento  para  prática  de  crime  não  é  suficiente,  por  si  só,  para  fixar  a
competência  da  Justiça  Federal.  Enunciado  nº  50 desta  2ª  CCR.  Ausência  de  elementos  de
informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal. Precedente STF ACO 1780/SC. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

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

575. Processo: 1.26.000.001511/2016-52 Voto: 4902/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de racismo (art. 20, §2º, Lei 7.716/89) praticado
contra nordestinos, por meio de rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Recebimento  da promoção de arquivamento  como declínio  de atribuições (Enunciado  nº  32).
Denúncia realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que perfil  de rede social
postou  mensagem de conteúdo político  com comentários  preconceituosos  contra  nordestinos.
Não verificação de internacionalidade da conduta. A utilização da internet como instrumento para
prática  de  crime  não  é  suficiente,  por  si  só,  para  fixar  a  competência  da  Justiça  Federal.
Enunciado nº 50 desta 2ª CCR. Ausência de elementos de informações capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Precedente STF
ACO 1780/SC. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
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.

576. Processo: 1.29.000.003017/2015-30 Voto: 5133/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  comercialização  de  produtos  destinados  a  fins  terapêuticos  ou
medicinais sem o registro do órgão competente - ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B, I). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  O  fato  de  os  produtos  não  terem  o  registro  em
referência não têm o condão de, por si só, atrair a competência da Justiça Federal, posto que não
há ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. 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.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

577. Processo: 1.27.000.000569/2016-41 Voto: 5209/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Provável fraude
em benefício  previdenciário.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  da
existência de aposentadoria irregular que teria sido concedida por servidor do INSS no Estado do
Piauí  em março de 2001 e cancelada posteriormente em 2005. O INSS informou que houve
pedido de benefício em três ocasiões, no ano de 2001 e 2005, que foram indeferidos, e no ano de
2007, que se encontra regular e atualmente ativo. Não ocorrência de irregularidades. Ausência,
até o presente momento, de elementos concretos que indiquem existência de meios fraudulentos
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para obtenção de benefício. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

Por estar conforme, eu, Márcia Noll Barboza, Secretária Executiva da 2ª Câmara, rubrico e assino
a presente ata, assinada também pela Coordenadora e pelos membros presentes.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Titular

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2º Suplente

FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Suplente

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

3ª Suplente

MÁRCIA NOLL BARBOZA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

Secretária Executiva
2ª CCR
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