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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO
ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2016

Aos cinco dias do mês de setembro do ano dois mil e dezesseis, às treze horas e quarenta e dois
minutos,  iniciou-se,  na  sala  de  reunião  da  Segunda  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do
Ministério Público Federal, a Sexcentésima Quinquagésima  Oitava 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/CE-0004482-37.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 6316/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §3°).
Recebimento indevido de 05 (cinco) parcelas de benefício após o óbito da titular. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Verificação de que a primeira parcela era parcialmente
devida, tendo em vista que o óbito ocorreu em 21/10/2007. Informações da filha da segurada de
que  sacou  as  parcelas  objetivando  quitar  dívidas  do  funeral,  de  remédios,  de  aluguel  e  de
compras realizadas referentes ao período em que sua genitora ainda estava viva. Verossimilhança
da alegação de que não possui mais os recibos solicitados, em razão do grande lapso temporal
decorrido.  Investigada  pessoa de  baixa  instrução,  em precária  situação  econômica  e  que  se
encontrava desempregada à época dos fatos. Manutenção do arquivamento.

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

002. Processo: JF/CE-0004852-79.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6164/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155). Subtração de bolsa contendo encomendas dos
Correios.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Imagens que  não
possibilitaram  identificar  o  responsável  pelos  fatos.  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.

003. Processo: JF/MG-0040471-17.2015.4.01.3800-
INQ

Voto: 6142/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28  DO  CPP C/C  ART.  62,  IV  DA LC  75/93.
POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 1º DA LEI 9.613/98. MANUTENÇÃO DO
ARQUIVAMENTO.  1)  Relatório  encaminhado  pelo  COAF.  Identificadas  movimentações
financeiras,  no período de março de 2006 a julho de 2007,  incompatíveis  com a capacidade
econômica financeira presumida e com as respectivas declarações de rendimento aos órgãos
fiscais  do  contribuinte,  de pessoa  jurídica  e  de pessoas a eles  relacionadas.  2)  Requerida  a
quebra de sigilo bancário, a documentação foi remetida ao analista pericial em contabilidade da
Procuradoria da República em Minas Gerais, que identificou diversos saques atípicos ocorridos
nas contas  dos investigados,  que  poderiam indicar  ocultação  do real  destino  dos valores.  3)
Verificou-se  que  a  movimentação  dos  investigados  estava  relacionada  ao  ramo  de
comercialização de produtos de informática. Dessa forma, não se descartou a possibilidade dos
valores sacados terem sido destinados a doleiros ou à aquisição de produtos contrabandeados. 4)
Confirmada a existência de movimentações atípicas que podem indicar tentativas de ocultar ou
dissimular o destino de recursos e dos reais  beneficiários.  5) Visando à elucidação dos fatos
objetos deste apuratório, a i. autoridade policial procedeu à oitiva da pessoas envolvidas, contudo,
nenhuma das declarações foi capaz de trazer elementos esclarecedores aos autos. 6) Restou
apurado que um dos investigados já teve envolvimento em crime de descaminho (art.  334 do
Código Penal), cuja punibilidade foi extinta em razão do cumprimento de condições impostas para
a suspensão condicional do processo. Assim, visando obter informações sobre um possível crime
antecedente,  determinou-se  o  retorno dos autos  à  Polícia  Federal,  para que  diligenciasse  no
sentido de apurar as circunstâncias de tal crime, restando apurado que nos dois processos pelo
crime de descaminho foi declarada a extinção da punibilidade. 7) Juntado aos autos ofício oriundo
da Receita Federal do Brasil que também não trouxe informações relevantes aos autos no tocante
ao possível crime antecedente. Sendo oportuno, neste particular, observar que eventuais crimes
tributários não podem mais ser investigados, uma vez que, como se sabe, após o período de 5
anos,  sem  que  ocorra  a  constituição  do  crédito  tributário,  fulmina-se  pois  pela  decadência
(tributária), de modo a se impedir qualquer tipo de consumação de crime tributário. 8) Inexistência
de indícios suficientes de autoria ou materialidade, não havendo informações precisas sobre a
prática do delito de lavagem em si, bem como de eventuais crimes antecedentes, sendo certo que
as  diversas  diligências  empreendidas  não  conseguiram  comprovar  a  atuação  irregular  dos
investigados.  9)  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). Manutenção do arquivamento.

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

004. Processo: JF-RJ-0507478-08.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 6045/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 

2



Ata da 658ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00267051/2016

DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  furto  (CP,  art.  155,  §§1°  e  4°,  I).  Furto  de  dois  notebooks  nas
dependências de agência da Caixa Econômica Federal Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências.  Realizada  perícia,  não  foi  possível  vislumbrar  fragmentos  papilares
suficientes para realização de exame de confronto. Imagens que não possibilitaram identificar o
responsável pelos 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.

005. Processo: JFRS/PFU-5002308-
41.2016.4.04.7104-PIMP - Eletrônico 

Voto: 144/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Deliberação: Retirado de pauta pela revisora e devolvido à relatora. 

006. Processo: JF/MG-APN-0036825-
62.2016.4.01.3800

Voto: 6143/2016 Origem: PR-MG - 
PROCURADORIA DA REPUBLICA 
- MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.62,  IV,  DA  LC  75/93.  CRIME  DE
CONTRABANDO (CP, ART. 334, § 1º, C, DO CÓDIGO PENAL). NEGATIVA DE PROPOSTA DE
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO  (ART.  89,  LEI  9.099/95).  EXISTÊNCIA  DE
REGISTRO DE CONTRAVENÇAÕ PENAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA Nº 696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. 1.
Inquérito  Policial.  Crime  previsto  no  art.  334,  §  1º,  c,  do  Código  Penal.  2.  O Procurador  da
República oficiante deixou de apresentar a proposta de suspensão condicional do processo em
relação ao acusado, considerando a existência de um registro em sua certidão de antecedentes
criminais. 3. O Juiz Federal, por sua vez, entendeu que o referido registro diz respeito à prática da
contravenção penal,  que não é óbice à concessão do benefício da suspensão condicional do
processo. 4. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do artigo
28  do  CPP,  a  fim  de  verificar  a  possibilidade  do  oferecimento  da  suspensão  condicional  do
processo. 5. Conhecimento da remessa (Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal). 6. No caso
dos autos, o registro constante da certidão de antecedentes criminais do acusado diz respeito à
prática  da  contravenção  penal,  a  qual,  inclusive,  foi  objeto  de  transação  penal  já  cumprida
integralmente  (baixa  em  16/08/2000).  7.  Verifica-se,  portanto,  que  o  motivo  alegado  pelo
Procurador da República  oficiante  para  a  negativa  de proposta da suspensão condicional  do
processo não deve ser mantido, considerando que a prática da contravenção penal (no caso, a
falta de habilitação para dirigir veículo, prevista no art. 32 do Decreto-lei nº 3688/41), não é óbice
à concessão do benefício da suspensão condicional do processo. 8. Designação de outro Membro
do Ministério Público Federal para, se preenchidos os demais requisitos exigidos pelo art. 89 da
Lei 9.099/95, oferecer o benefício da suspensão condicional do processo 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
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA
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NÃO PADRÃO

007. 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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL
E  TENTATIVA  DE  ESTUPRO  PRATICADOS  POR  INDÍGENAS  CONTRA  INDÍGENAS
INTEGRANTES  DE  ALDEIAS  VIZINHAS  E  CONTRA  NÃO  INDÍGENAS.  CONDUTAS
RELACIONADAS  A  DIREITOS  INDÍGENAS.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a
suposta prática de crimes de homicídio,  lesão corporal  e tentativas de estupro praticados por
indígenas  contra  indígenas  integrantes  de  aldeias  vizinhas  e  contra  não  indígenas.  2.  O
Procurador  da  República  oficiante,  por  sua  vez,  reiterou  a  declinação  de  atribuição  para  o
Ministério Público Estadual já que não resta afetado direito tutelado pela União, suas Autarquias,
Fundações ou Empresas Públicas, mas sim interesse particular. 3. Autos remetidos à 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão para o exercício de sua função revisional (Enunciado nº 33). 4. A
Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça não deve ser aplicada de forma indistinta. A análise
de cada caso concreto deve ser feita de forma individualizada de modo a permitir observar suas
especificidades, para assim delimitar a atribuição para a persecução penal. 5. No caso dos autos,
os fatos sob investigação revelam que as condutas a serem apuradas estariam ligadas à questões
envolvendo direitos indígenas. 6. Dessa forma, necessário que sejam realizadas diligências no
sentido  de  se  apurar  especificamente  as  condutas  criminosas  narradas  (eventual  homicídio,
tentativas de estupro, lesão corporal, etc), bem como se tais fatos já não foram investigadas em
outro(s) procedimento(s). Importante também que haja a tentativa de oitiva dos investigados, para
esclarecimento  dos  fatos,  cujos  locais  onde  podem  ser  encontrados  foram  informado  pelo
noticiante. 7. Não homologação do declínio de atribuições.

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

008. Processo: DPF/MOC-00054/2016-INQ Voto: 6187/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/MONTES CLAROS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime previsto na Lei n° 10.826/03. Posse irregular de 01
(uma) espingarda calibre 28. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). 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.

009. Processo: 1.01.000.000325/2016-75 Voto: 6118/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo Presidente do Sindicato dos
Servidores  Públicos  do Município  de Capela  do Alto  Alegre/BA (SINPUMCA),  comunicando a
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suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) pelo Prefeito do
refeito município, uma vez que não teria transferido ao instituto municipal de previdência (CAPELA
PREV)  os  recursos  descontados  das  remunerações  dos  servidores  daquela  prefeitura  e  da
Fundação Municipal de Saúde  a título de contribuições previdenciárias  no período de fevereiro
de 2014 a  abril  de  2016.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Eventuais irregularidades no repasse de recursos descontados das remunerações dos servidores
da Prefeitura Municipal ao instituto municipal de previdência não denotam o interesse da União,
ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas,  uma  vez  que  se  trata  de  Regime  Próprio  de
Previdência instituído no Município. A propósito, o Enunciado nº 39/2016 da 5ª CCR/MPF dispõe
que O Ministério Público Federal não tem atribuição para agir em questão relacionada a interesse
estritamente de regime próprio de previdência de servidores públicos estaduais ou municipais.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

010. Processo: 1.14.000.002019/2016-15 Voto: 6150/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática de crime previsto na Lei  n° 8.078/90 ou no art.  273 do CP.
Comercialização de mel e derivados apícolas com rótulos irregulares no Município de Salvador.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR).  Inexistência  de  indícios  de
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

011. Processo: 1.20.005.000123/2016-28 Voto: 6147/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de falsidade documental e uso de documento falso (CP, arts. 298 e 304).
Investigado que teria adulterado atestado médico de entidade particular e apresentado ao seu
empregador,  a fim de gozar de folgas indevidamente.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Documento  que  fora  apresentado  posteriormente  pelo  empregador  (reclamado)  em processo
trabalhista,  apenas como justificativa da demissão por justa causa. Inexistência de prejuízo a
bens, serviços 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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

012. Processo: 1.22.000.003090/2016-43 Voto: 6158/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestação encaminhada à Sala de
Atendimento ao Cidadão, em que o noticiante relata que uma empresa está usando o nome de
instituição financeira para promover golpe por meio de telefone ou e-mail. Revisão de declínio
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(Enunciado nº 32). Inexistência de prejuízo a bens, serviços 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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

013. Processo: 1.28.000.001038/2016-39 Voto: 6114/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273 do CP. Apreensão de produtos
anabolizantes, remetidos de São Paulo/SP para Natal/RN, de procedência desconhecida. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Mercadorias que foram encontradas em
trânsito  no  território  nacional.  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.

014. Processo: 1.29.003.000471/2016-90 Voto: 6162/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  contra  particular  (CP,  art.  171).  Manifestação
encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a  noticiante  relata  ter  recebido
telefonema solicitando o depósito  de quantias na conta indicada pelos investigados,  a fim de
receber posteriormente valores referentes a processo envolvendo plano econômico. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

015. Processo: 1.30.001.002528/2016-94 Voto: 6047/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Manifestação encaminhada à Sala de
Atendimento ao Cidadão, em que a noticiante relata sofrer perseguições e ameças por terceiros,
além de ser chamada de ladra. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de prejuízo a
bens, serviços 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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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016. Processo: 1.30.001.002629/2016-65 Voto: 4901/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime contra  a  economia  popular,  tipificado  no artigo 3º,  VI  da  Lei
1.521/51: provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários
por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício. 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.

017. Processo: 1.30.001.002834/2016-21 Voto: 6097/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de rigor excessivo (CPM, art. 174). Manifestação sigilosa em que
o noticiante comunica ter sido punido de forma exagerada, consistente na aplicação de 21 (vinte e
um) dias de detenção disciplinar. Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ªCCR). Fato praticado
por militares do exército. Crime militar próprio. 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 Militar.

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

Outras deliberações(Declínio)

018. Processo: SRPF-AP-00421/2013-INQ Voto: 6314/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. 1) Possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90) e de
falsidade ideológica (CP, art. 299). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valor da
dívida consolidada totalizando um montante de R$ 3.068,16. Consoante entendimento firmado
pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o
limite de R$ 10.000,00,  em decorrência do art.  20 da Lei  nº  10.522/02.  Precedentes do STJ:
EREsp 1230325/RS, Rel. Min. Gurgel De Faria, Terceira Seção, DJe 05/05/2015; AgRg no RHC
54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro
Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento quanto
ao crime tributário, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) Suposta falsidade ideológica
(CP, art. 299), praticada em detrimento de junta comercial. Revisão de declínio (Enunciado n° 33 -
2a CCR). Aplicação do Enunciado n° 62 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.
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019. Processo: 1.34.025.000001/2016-16 Voto: 154/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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

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). Pedi vista dos autos para melhor conhecimento do caso. Embora, no
mérito, acompanhe o entendimento de que o simples fato de o crime ter ocorrido no estrangeiro
não atrai a competência da Justiça Federal, notadamente quando não se trata de crime previsto
em tratado  internacional,  em preliminar,  observo  que  o  presente  caso  narra  diversos  crimes
conexos praticados em território brasileiro e angolano, entre os quais crimes de licitação (Lei nº
8.666/93) e de corrupção ativa em transação comercial internacional (CP, art. 337-B), fazendo
com que a atribuição revisional nesta hipótese seja da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão
(Combate à Corrupção), para a qual os autos devem ser remetidos, nos termos do art. 2° §5° da
Resolução CSMPF n° 148, de 1° de abril de 2014, publicada em 24/24/2014. É como voto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do voto proferido pela Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen. O relator Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá retificou, oralmente, o voto
5893/2016, proferido na Sessão 656, para acompanhar entendimento da revisora. Participou da
votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

020. Processo: DPF/RDO/PA-00028/2011-INQ Voto: 6186/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, §2°, I e II). Subtração de quantia em dinheiro de
agência dos Correios, por dois indivíduos armados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Fato  ocorrido  em  18/03/2011.  Diligências.  Inquirição  de  testemunhas.  Interceptação
telefônica do número do celular  de uma vítima,  que teve seu aparelho subtraído na ocasião.
Investigações que não lograram êxito na identificação da autoria. 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.

021. Processo: DPF/SR-AL-00657/2014-INQ Voto: 6101/2016 Origem: GABPR6-JAB - JOEL 
ALMEIDA BELO

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

Ementa: Inquérito Policial. 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). Potência de operação do equipamento transmissor do SARC de 06 (seis) Watts. Bem
jurídico tutelado pela norma  a segurança dos meios de telecomunicações  não sofreu qualquer
espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito Penal.  Conduta
minimamente ofensiva. Atipicidade do fato. Incidência do princípio da insignificância. Precedentes:
STF, HC nº 115.729/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC
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55.743/RO, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe 28/04/2015. Ausência de justa causa
para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

022. Processo: JF/SP-0012042-21.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 151/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pela revisora e devolvido à relatora. 

023. Processo: 1.11.000.001100/2015-17 Voto: 6110/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Manifestação encaminhada
à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando suposta movimentação de conta poupança de
correntista da Caixa Econômica Federal  CEF, após o óbito da titular, por seu procurador. Revisão
de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Óbito  ocorrido  em 22/07/2014.  Oficiada,  a  CEF
informou  que  o  último  saque  na  referida  conta  ocorreu  em  21/07/2014,  antes,  portanto,  do
falecimento  da  titular  da  conta.  Ausência  de  indícios  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.

024. Processo: 1.16.000.002040/2016-46 Voto: 6049/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Boletim de ocorrência lavrado em razão da comunicação da existência de um
saque indevido  no valor  de  R$ 910,00  na conta  do noticiante,  mantida na Caixa Econômica
Federal  CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 23/03/2015.
Oficiada, a CEF informou que inexiste registro do processo de contestação referente ao saque da
conta em questão, de modo que não sofreu qualquer prejuízo. Além do mais, sem registro de
contestação, não solicitou qualquer imagem de CFTV do local em que fica o Terminal do Banco
24h.  Ainda  que  existente  circuito  de  CFTV,  as  imagens  não  estariam  mais  disponíveis,
considerando  que  após  certo  prazo  (normalmente  inferior  há  um  ano),  os  arquivos  são
descartados.  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.

025. Processo: 1.16.000.002166/2016-11 Voto: 6051/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Material  apreendido  (substância  branca  contendo  anfetamina  e  cafeína),
acondicionado em um envelope lacrado, sem demais informações. Revisão de arquivamento (LC
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nº  75/93,  art.  62,  IV).  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.

026. Processo: 1.16.000.002523/2016-41 Voto: 6231/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  §3°).  Manifestação
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando supostos saques irregulares de
benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligência. De acordo com o Relatório de Pesquisa da ASSPA/PRDF, verificou-se que o titular
faleceu em 16/08/2015, tendo o benefício sido cessado na mesma data. Ausência de indícios 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.

027. Processo: 1.18.000.002614/2016-10 Voto: 6188/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento Administrativo de acompanhamento instaurado a partir da comunicação da prisão
em flagrante  de  suspeito  da  prática  do  crime  previsto  no  art.  171,  §3°,  do  CP.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Prisão em flagrante que ocorreu sem irregularidades,
tendo sido debatida em audiência de custódia. Acolhimento da pretensão do MPF, no sentido de
converter  a  prisão  em  flagrante  em  preventiva.  Resolução  adequada  da  situação  prisional.
Exaurimento  do  objeto  do  presente  Procedimento  Administrativo  de  acompanhamento.
Homologação do arquivamento.

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

028. Processo: 1.18.002.000283/2014-93 Voto: 6117/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Inquérito  Civil.  Irregularidade  na  prestação  de  contas  de  2008  das  contas  do  FUNDEB  do
Município de Posse/GO. Repasse ao INSS de valor superior ao montante retido da remuneração
dos servidores segurados (cota-parte do empregado). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Homologação do arquivamento no âmbito das atribuições da 5ª CCR. Remessa dos autos
à 2ª CCR. Cálculos equivocados que resultou em pagamento a maior que não provocou qualquer
dano efetivo à União. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da
2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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029. Processo: 1.19.000.001144/2016-21 Voto: 6181/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Procedimento Administrativo de acompanhamento instaurado a partir de ofício da Polícia Federal,
comunicando a prisão em flagrante de suspeito da prática do crime previsto no art. 215 do CP.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Auto de prisão em flagrante já distribuído em
juízo.  Concessão  de  liberdade  provisória  ao  investigado  (Autos  n°  26787-97.2016.4.01.3700).
Instauração  do  Inquérito  Policial  n°  931/2016.  Resolução  adequada  da  situação  prisional.
Exaurimento  do  objeto  do  presente  Procedimento  Administrativo  de  acompanhamento.
Homologação do arquivamento.

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

030. Processo: 1.20.000.000428/2016-80 Voto: 6153/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação protocolada na Procuradoria da República de Mato Grosso, em
que o  comunicante  relata  que  houve  saques indevidos  em sua  conta  do  FGTS.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 17/02/1993. Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109). 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.

031. Processo: 1.22.023.000071/2015-16 Voto: 6124/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TEÓFILO OTONI-MG

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio  praticado  por  agentes  estatais  durante  o  regime  militar  contra  NELSON JOSÉ DE
ALMEIDA  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos
Políticos, p. 293/295). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Desaparecimento da
vítima ocorrido em 11/04/1969. Diversas diligências realizadas. 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.23.000.000077/2016-03 Voto: 4954/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Casos em que 1) o último saque indevido ocorreu há mais
de 12 (doze) anos, restando extinta a punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da pretensão

11



Ata da 658ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00267051/2016

punitiva estatal (CP, art. 109, III) ou 2) as parcelas de benefício previdenciário foram recebidas há
muitos anos, mediante a utilização de cartão magnético e os segurados não possuíam procurador
ou  representante  legal,  não  existindo  indícios  mínimos  de  autoria  e  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual, ou 3) o recebimento indevido é de no máximo 03 (três)
parcelas de benefício previdenciário após o óbito dos titulares, o que evidencia a inexistência de
dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS, isso porque os valores sacados
indevidamente são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do
titular  do  benefício.  Cumprimento  da  Orientação  nº  04  da  2ª  CCR/MPF.  Homologação  do
arquivamento.

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

033. Processo: 1.23.000.001933/2016-30 Voto: 6161/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  06/2006  a
07/2008,  após  o  óbito  do  segurado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de procurador cadastrado. Saques realizados com cartão magnético, sem atualização
de senha após o óbito. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

034. Processo: 1.23.000.001942/2016-21 Voto: 6160/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  12/2006  a
08/2008,  após  o  óbito  do  segurado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de procurador cadastrado. Saques realizados com cartão magnético, sem atualização
de senha após o óbito. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

035. Processo: 1.23.000.001947/2016-53 Voto: 6088/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 09/2001 a 05/2005, após a morte da segurado(a)
em 21/06/2001. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado(a) que
não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria. Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
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potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

036. Processo: 1.23.000.001949/2016-42 Voto: 6112/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 09/2003 a 11/2005, após a morte da segurado(a)
em 27/08/2002. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado(a) que
não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria. Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 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.

037. Processo: 1.24.005.000026/2016-96 Voto: 6149/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARABIRA-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de exploração clandestina de atividade de
radiodifusão  (Lei  n°  9.472/97,  art.  183).  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligência.  Oficiada,  a  ANATEL informou que  a  entidade  investigada  possui  autorização  para
exploração  do  serviço  de  radiodifusão  (Portaria  MC  n°  104,  de  1°  de  fevereiro  de  2016).
Inexistência  de  clandestinidade.  Ausência  de  indícios  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.

038. Processo: 1.25.000.003331/2015-61 Voto: 6095/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária (CP,
art.  168-A) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).  Cálculos do Juízo
Trabalhista  informando  que  a  reclamada  deixou  de  repassar  ao  INSS R$  125,68  a  título  de
contribuição  do empregado e R$ 361,33 a título  de contribuição  do empregador.  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:
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RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe
18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.25.008.000495/2016-48 Voto: 6087/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (Código Penal, art. 171, § 3º). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram
comprovados.  Pedido  ao  Judiciário  de  restabelecimento  de  benefício  de  auxílio-doença  ou
concessão de aposentadoria  por  invalidez,  condição efetivamente atestada por  laudo pericial.
Inserção de registro de vínculo empregatício com empresa possivelmente em razão de erro na
inserção  de  informações  no  CNIS.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Esgotamento  das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

040. Processo: 1.25.008.000514/2016-36 Voto: 6174/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de descaminho ou contrabando (CP, art. 334 ou art. 334-A).
Comunicação anônima de que em uma loja de carros são vistos constantemente dois indivíduos
paraguaios  entrando  e  saindo  do  local,  em uma caminhonete  pequena,  que  poderiam  estar
praticando  referidos  crimes.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.
Realizada Verificação Preliminar de Inquérito  VPI pela Polícia Federal no local, não se logrou
êxito em encontrar o veículo ou os indivíduos mencionados na notícia. Ausência de indícios 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.

041. Processo: 1.27.000.001284/2016-28 Voto: 6244/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  05/2014  a
09/2014,  após  o  óbito  do  segurado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de procurador cadastrado. Saques realizados com cartão magnético, sem atualização
de senha após o óbito. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.
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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.

042. Processo: 1.28.100.000184/2015-38 Voto: 6171/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MOSSORO-RN

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, em que a noticiante comunica suposta autorização dada pelo SUS para tratamento de
câncer a paciente já falecido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Diligências.
Oficiado,  o  Centro  de  Oncologia  esclareceu  que  a  inconsistência  decorreu  de  erro  no
cadastramento de pacientes homônimos (um que efetivamente estava fazendo tratamento e outro
que já havia falecido). Enviados ofícios à Secretaria de Saúde de Mossoró, Secretaria de Saúde
do RN e Ministério da Saúde, verificou-se que, em que pese o erro apontado, não houve cobrança
em duplicidade em relação ao referido tratamento. Não constatação de fraude ao SUS. Ausência
de indícios 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.

043. Processo: 1.29.000.001102/2016-44 Voto: 6048/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  12/2005  a
04/2006, após o óbito da segurada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saques
realizados com cartão magnético e senha em equipamentos de autoatendimento. Ausência de
indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

044. Processo: 1.29.000.002330/2016-31 Voto: 6189/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Desaparecimento de um notebook do DNIT. Revisão
de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Informações de que a sala  em que o
equipamento era mantido é de uso coletivo, não havendo registro das pessoas que ali transitaram
no dia do ocorrido. Vigilante não observou qualquer situação anormal. Inexistência de elementos
suficientes  da  autoria  delitiva.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual.  Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera
coisa julgada,  podendo as investigações serem reabertas se  houver  notícia  de novas  provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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045. Processo: 1.29.000.003923/2015-34 Voto: 6305/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
comunicante  noticia  eventual  falta  de  transparência  nos  sorteios  das  loterias  federais
administradas pela Caixa Econômica Federal  CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Oficiada, a CEF esclareceu todo o processo do sorteio e informou que há constantes
auditorias técnicas realizadas pelo TCU e por empresa independente, demonstrando que a lisura
e a transparência são observadas em todas as etapas dos sorteios das loterias federais. Ausência
de indícios 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.

046. Processo: 1.29.002.000122/2004-44 Voto: 6133/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90,
art. 1°). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Valor do crédito atualizado totalizando
um montante de R$ 5.772,13. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00,  em  decorrência  do  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02.  Precedentes  do  STJ:  EREsp
1230325/RS,  Rel.  Min.  Gurgel  De  Faria,  Terceira  Seção,  DJe  05/05/2015;  AgRg  no  RHC
54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro
Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Homologação do arquivamento.

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

047. Processo: 1.30.001.003826/2012-78 Voto: 6113/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio praticado por agentes estatais durante o regime militar contra EREMIAS DELIZOICOV
(Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.
355/360).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Desaparecimento  ocorrido  em
16/10/1969.  Diversas  diligências  realizadas.  Vítima  considerada  desaparecida  porque,  até  a
presente  data,  seus  restos  mortais  não  foram localizados e  identificados.  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°  26/2016  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: 1.30.001.003916/2013-40 Voto: 6129/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir do encaminhamento de petição inicial e
respectiva sentença em ação judicial, cujo autor pleiteava a declaração da condição de Anistiado
Político, com vista á percepção de prestação mensal permanentemente. No âmbito do processo
judicial o interessado/investigado aduziu que foi incorporado na Aeronáutica em 1968, como cabo.
No dia 10 de julho de 1973 sofreu um acidente automobilístico na viatura militar a qual dirigia.
Quando do acidente, estaria a caminho de uma missão paramilitar. Disse que ficou com algumas
sequelas do acidente até que, em 27/2/1976, foi julgado incapaz definitivamente para o serviço
militar,  sendo afastado de suas  atividades.  Ele  alega que  o acidente  sofrido,  bem como seu
afastamento,  ocorreram  em  decorrência  das  missões  paramilitares,  de  caráter  sigiloso.  Tais
missões,  supostamente,  consistiam em prisões e torturas de perseguidos políticos.  Justiça de
Transição  Memória e Verdade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ação judicial
julgada  improcedente.  Informações  apresentadas  pelo  autor  da  ação  judicial  carecem  de
verossimilhança e suporte probatório mínimo, inviabilizando, assim, a atuação deste parquet, por
falta 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

049. Processo: 1.30.001.004855/2012-57 Voto: 6180/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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 LUIZ CARLOS AUGUSTO (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3,
Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 257/259). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Morte da vítima ocorrida em 23/10/1968. As informações apresentadas demonstram que a vítima
não era aliado a qualquer partido político.  Foi  atingido por  disparo de arma de fogo durante
confronto  a  tiros  entre  terceiros.  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° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

050. Processo: 1.31.000.001791/2015-58 Voto: 6291/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  11/2005  a
06/2008,  após  o  óbito  do  segurado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de procurador cadastrado. Saques realizados com cartão magnético. Ausência de
indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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051. Processo: 1.33.000.001099/2016-36 Voto: 6207/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Desaparecimento de uma câmara fotográfica com
carregador  e  bateria,  pertencentes  ao  patrimônio  de  Universidade  Federal.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido  em  setembro  ou  outubro  de  2014.
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.

052. Processo: 1.34.001.003041/2016-80 Voto: 6046/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta incitação ao crime (CP, art. 286). Internauta que realizou comentário
impróprio em sítio eletrônico, ao afirmar que Aqui só bandido tem direitos, os honestos e de bem
só tem deveres. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não verificação da prática do
crime previsto no art. 286 do CP ou de qualquer outra infração penal, em razão do comentário do
investigado.  Ademais,  a  foto  colocada  no  perfil,  de  uma  pessoa  empunhando  uma  arma,  é
aparentemente fictícia. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.36.000.000165/2016-49 Voto: 6300/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  em razão  de  notícia  de possível  prática  de exploração
sexual,  sequestro,  cárcere  privado  e  de  outros  crimes  contra  adolescentes.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para prosseguir nas investigações. Enunciado n° 47 desta 2ª CCR. Fatos que já estão
sendo  apurados  pela  Delegacia  de  Proteção  à  Criança  e  ao  Adolescente  de  Palmas,  com
acompanhamento do Ministério Público Estadual. Desnecessidade de remessa do feito ao MPE.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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 parcial de Arquivamento

054. Processo: SRPF-AP-00083/2011-INQ Voto: 6116/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  policial.  Irregularidades  na  inscrição  de  pessoas  em  colônias  de  pescadores,  no
município de Tartarugalzinho/AP, e concessão fraudulenta do seguro-defeso pago a pescadores
artesanais.  Promoção de arquivamento parcial.  Continuidade das  investigações em relação  a
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alguns  investigados,  mediante  a  instauração  de  inquéritos  policiais  individuais.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências, não se vislumbra, em relação às
pessoas  que  negaram  o  recebimento  do  benefício,  nenhuma  outra  diligência  que  pudesse
confirmar sua autoria e dolo, mesmo porque é plausível a hipótese de que os mentores da fraude
tenham  se  valido  de  dados  alheios  para  forjar  benefícios  em  seu  favor.  Embora  esteja
praticamente  provada  a  existência  do  esquema  de  fraudes  ao  seguro-defeso,  bem  como  a
responsabilidade de alguns investigados por tais fraudes, em relação a cada um dos beneficiários
seria necessário demonstrar que o respectivo benefício era indevido  isto é, que não se tratava de
pescador   e  que  teria  havido  dolo  (consciência  e  vontade)  de  perceber  a  vantagem  ilícita.
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 parcial. Devolução dos
autos  à  origem  para  cumprimento  do  determinado  pelo  Procurador  da  República  oficiante:
realização dos desmembramentos e instauração dos novos IPLs.

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

055. Processo: 1.33.000.000910/2016-61 Voto: 6242/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposta mensagem preconceituosa veiculada em programa televisivo (reality
show),  em que uma participante teria  dito  que o quarto  estava  parecendo um acampamento
cigano, por estar bagunçado e sujo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 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.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

056. Processo: DPF/MBA/PA-00077/2014-INQ Voto: 6065/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE MARABÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO À AGÊNCIA DOS CORREIOS. CP,
ART. 157, § 2º, I E II. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, IV. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS QUE
PODEM ELUCIDAR OS FATOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito
Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código
Penal,  tendo em vista  a  comunicação de um roubo à agência  dos Correios do município  de
Rondon  do  Pará/PA,  ocorrido  no  dia  24/03/2014.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do inquérito ao fundamento de não haver mais linhas investigatórias
para elucidação da autoria do delito. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Marabá/PA discordou da manifestação do Parquet por considerar prematuro o arquivamento do
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feito. 4. A promoção de arquivamento de procedimentos criminais deve ser acolhida somente por
ausência de elementos mínimos que indiquem a autoria e a materialidade delitiva ou ainda por
inexistência de crime. Não é, contudo, a situação descrita no apuratório. 5. Como ressaltado na
decisão que determinou a remessa dos autos a este Colegiado, as testemunhas inquiridas às fls.
48 e 50/51 informaram que os assaltantes levaram uma encomenda, qual seja, telefone celular,
tipo  smartphone,  de  cor  branca,  possivelmente  da  marca  LG.  No  processo  administrativo
instaurado pelos Correios, uma das testemunhas ouvidas informou o código de duas encomendas
violadas (RC 422338476CN e PH209199496BR),  sendo que um desses códigos refere-se ao
celular. Através dessa informação é possível identificar a empresa vendedora do referido aparelho
e pode-se conhecer o número IMEI do aparelho. Consequentemente, poderá ser identificado o
atual  possuidor  do  aparelho  e  quem  o  comercializou.  6.  Observa-se,  ainda,  que  as  duas
testemunhas inquiridas relataram que outras cinco pessoas foram feitas reféns (três carteiros, um
caminhoneiro e sua esposa). Cuida-se de testemunhas oculares que não foram ouvidas durante a
investigação. 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.

057. Processo: DPF/ROO-00057/2015-IPL Voto: 6066/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE RONDONÓPOLIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 168-A. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC.
IV).  CRIME  DE  NATUREZA  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  CONCLUSÃO  DE
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  FISCAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária por parte de presidente de
entidade associativa sediada no município de Rondonópolis/MT, no ano de 2011. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ressaltando não haver procedimento de
fiscalização ou apuração de débitos fiscais previdenciários em face da entidade investigada, bem
como  lançamento  definitivo  do  crédito  tributário.  3.  Relativamente  à  natureza  do  crime  de
apropriação  indébita  previdenciária,  adoto,  neste  Colegiado,  a  argumentação desenvolvida  no
agravo regimental interposto pelo Procurador-Geral da República no Inquérito nº 971/DF, ainda
pendente de julgamento. 4. 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. 5. Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro para prosseguir na persecução
penal.

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

058. Processo: JF-AND-0000527-87.2016.4.03.6137-
PIMP

Voto: 6063/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 37ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ANDRADINA/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 oriundo da
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Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba/SP instaurado para apurar possível prática do crime de
contrabando, previsto no art. 334, § 1º, inc. III e IV, do CP, em decorrência da apreensão de 1.435
(um mil, quatrocentos e trinta e cinco) maços de cigarro, de procedência estrangeira, que estavam
em poder do ora investigado, sem a documentação comprobatória de sua regular introdução no
país. 2.  O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no
princípio da insignificância, realçando o valor das mercadorias apreendidas (R$ 1.104,95), bem
como o montante de tributos não recolhidos (R$ 3.308,66). 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de
Andradina/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 haverá outros bens jurídicos lesados, além da ordem tributária,
como a saúde pública e o meio ambiente. 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
(1.435  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.

059. Processo: JF-BA-2007.33.00.026792-6-INQ Voto: 6094/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO 
DA BAHIA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  FALSIDADE  DOCUMENTAL E  USO  DE  DOCUMENTO
PARTICULAR FALSO. CP, ART. 298 E 304. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM BASE NA
AUSÊNCIA DE AUTORIA DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E
PRESCRIÇÃO  DO  DELITO  DE  USO.  ART.  62,  IV,  DA LC  Nº  75/93.  INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DELINEADA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE USO
DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar os crimes de
falsificação de documentos particulares (CP, art. 298) e uso destes (CP, art. 304) por parte dos
representantes  legais  das  empresas  importadoras,  com  a  finalidade  de  desembaraçar  a
importação de produto químico controlado (carbonato de sódio). 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do inquérito com base na ausência de autoria em relação ao
crime de falsificação e prescrição no tocante ao crime de uso. 3. Foi realizada perícia, a qual
constatou,  de  fato,  a  materialidade  do  crime  de  falsificação,  uma  vez  que  o  documento
apresentado  para  a  liberação  da  mercadoria  importada  não  era  uma  cópia  do  original

21



Ata da 658ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00267051/2016

posteriormente  acostado  aos  autos.  O  laudo  pericial  atesta,  inclusive,  que  as  informações
divergentes provavelmente foram adicionadas após a confecção do documento inautêntico. As
divergências contidas na documentação dizem respeito à numeração do documento, assinatura
constante nele e carimbo, sendo a discrição da mercadoria a mesma. Tal circunstância configura,
assim,  o  delito  de  falsificação  de  documento  particular  (CP,  art.  298),  visto  que  se  trata  de
confecção  de  um  documento  não  original  como  se  o  fosse.  Contudo,  a  autoria  não  restou
comprovada, uma vez que os indiciados imputaram a responsabilidade pela falsificação uns aos
outros. 3. A segunda conduta investigada  apresentação de documentos falsos perante autoridade
policial federal  caracteriza o crime previsto no art. 304 do CP. 4. Tendo em vista que o prazo
prescricional da pena máxima abstratamente cominada ao crime de uso de documento particular
falso ainda não foi atingido (Art. 304 c/c art. 298  pena máxima 5 anos; Prescrição em 12 anos,
CP,  art.  109,  III),  injustificável  é  o  arquivamento  neste  momento,  pois  as  condutas  foram
praticadas em 2007.  5.  Designação de outro  membro do Ministério  Público  Federal  para dar
prosseguimento à persecução penal somente em relação ao crime do art. 304 do CP.

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.

060. Processo: JF/CE-0004151-21.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6056/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência dos crimes de furto e destruição de placas
de identificação da Reserva Extrativista do Batoque, localizada no município de Aquiraz/CE. CP,
art. 155 e 163, parágrafo único, III. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oitiva
de moradores da região. Relato de que não souberam informar quem seriam os possíveis autores
dos ilícitos, pois são muitos os frequentadores da reserva. Local não monitorado por câmeras de
segurança.  Ausência  de  vestígios  aptos  a  justificar  a  realização  de  novas  diligências  para
elucidação da 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.

061. Processo: JF/CE-0004354-80.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6229/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  falso  testemunho  nos  autos  de
processo  em trâmite  perante  a  Vara  do  Trabalho  de  Caucaia/CE  (CP,  art.  342).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas no depoimento da
testemunha que retratou apenas a diferença de percepção sensorial sobre a verdade real dos
fatos,  tendo  apenas falado aquilo  que achava  ser  verdadeiro.  Não houve  afirmação falsa ou
negativa da verdade, mas apenas a sua percepção sobre os fatos ocorridos foi expressada de
maneira confusa, que por serem dotadas de linguajar profissional específico, caso não explicadas
detalhadamente,  podem causar  equívoco  interpretativo.  Ausência  de indícios  de  má-fé  ou de
vontade livre e consciente de prestar declaração falsa. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa
para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

062. Processo: JF/CE-0005035-50.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6059/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
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DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 2º, I, da Lei nº
8.137/90  por  parte  de  representantes  de  empresa  do  segmento  de  serviços  e  comércio  de
equipamentos de telefonia, sediada em Fortaleza/CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Contribuinte  que  teria  declarado  compensações  em  GFIP  que  não  poderiam  ser
realizadas, tendo em vista o prazo decadencial de 5 anos entre a data do recolhimento das GPS's
relativas às retenções e a data de transmissão da GFIP. Alegação dos investigados (administrador
e contador) de que agiram sem intenção de fraudar o fisco. Circunstância confirmada pela própria
autoridade fazendária, que afirmou não ter identificado a presença de dolo na suposta prática
criminosa. Ausência de previsão para modalidade culposa no tocante aos arts. 1º e 2º da Lei nº
8.137/90. Homologação do arquivamento.

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

063. Processo: JF/MG-0023860-52.2016.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 6199/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP,
ART.  304  C/C  ART.  297).  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO
À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime
de uso  de  documento  público  falso  (CP,  art.  304  c/c  art.  297),  consistente  na  apresentação
perante  o  CREA/MG de  diploma  de  técnico  em mecânica,  emitido  por  instituição  federal  de
ensino, com o objetivo de de obter registro profissional. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento ao argumento de que a falsificação de diploma não constitui meio hábil
para forjar a certificação de conclusão em curso técnico ou superior, pois a referida comprovação
está atrelada a um rígido controle interno feito pelo próprio CREA/MG. Com isso, fundamentou
tratar-se de crime impossível  por  incapacidade absoluta  da  falsificação.  Discordância  do Juiz
Federal.  Remessa dos autos à 2ª CCR. 3.  Restou comprovado que o investigado apresentou
diploma de formação em curso técnico falso,  perante  o  Conselho Regional  de  Engenharia  e
Arquitetura de Minas Gerais, com o objetivo de obter o registro profissional. 4. Não há se falar em
configuração de crime impossível,  uma vez que a falsificação não foi  grosseira,  bem como o
conselho  regional  diligenciou  a  fim  de  confirmar  a  veracidade  do  diploma,  apurando  junto  à
instituição de ensino que o documento não foi expedido por ela. 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.

064. Processo: JF/PR/CUR-5015342-
41.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6451/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME PREVISTO NO ART.  33,  C/C ART. 40,  I,  AMBOS DA LEI  Nº
11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93, ART. 62, INC. IV). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime
previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 11
sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  Procurador  da
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República oficiante promoveu o arquivamento dos autos entendendo ser atípica a conduta em
razão da ínfima quantidade de sementes apreendida. Discordância do magistrado. 3. Embora as
sementes  de  maconha  não  contenham  quantidade  expressiva  do  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  à  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 4. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º
6.368/76 corresponde ao teor do art.  33, § 1º, inc. I,  da Lei  n.º 11.343/06.  5. De outra parte,
julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região há muito publicado descreve caso em que a
perícia teria constatado a existência do princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol) em sementes de
cânhamo, tendo elas potencialidade para servirem como matéria-prima destinada à preparação de
droga proibida (RSE nº 2005.71.03.004510-3,  8ª  Turma, Rel.  Des.  Fed. Luiz Fernando Wowk
Penteado, DJ 10/09/2008). 6. Nesse cenário, a conduta noticiada ajusta-se, à primeira vista, ao
descrito  no art.  33,  §  1º,  I,  da Lei  nº  11.343/06,  revestindo-se  de potencialidade lesiva  e  de
tipicidade formal, ante a exposição à venda ou oferta de insumo ou matéria-prima para a produção
do entorpecente. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução penal.

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

065. Processo: JF/PR/CUR-5020690-
40.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

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

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

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

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

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

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

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

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

067. Processo: JF-SP-0004494-47.2012.4.03.6181-
INQ

Voto: 6226/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  EFEITO  NOCIVO  À  SAÚDE  HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar possível  crime de contrabando,
previsto no art. 334-A do Código Penal, em decorrência da apreensão de 388 maços de cigarro de
procedência estrangeira. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito com suporte no princípio da insignificância. Discordância da Magistrada. Remessa dos autos
a  esta  2ª  CCR/MPF.  3.  Na  108ª  Sessão  de  Coordenação,  realizada  em  07/03/2016,  este
Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir  orientação  no  sentido  de  que  se  admite  a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, excepcionalmente,
quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e
cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 4. No caso em tela, foram
apreendidos  388  (trezentos  e  oitenta  e  oito)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,
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supostamente importados com fins comerciais, sem o cumprimento das exigências legais, pelo
que deve ser dado prosseguimento à persecução quanto ao crime de contrabando. 5. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

068. Processo: JF/SP-0007275-03.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 6064/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  PEDOFILIA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28,C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INDÍCIOS DE
AUTORIA  E  DE  MATERIALIDADE  DO  DELITO  PREVISTO  NO  ART.  241-A  DO  CP.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Trata-se Notícia de Fato instaurada no âmbito da Procuradoria da
República em São Paulo para apurar a suposta prática do crime descrito no art. 241-A da Lei nº
8.069/90, decorrente da divulgação de uma única imagem de pornografia envolvendo menores,
que teria sido compartilhada em diversos outros perfis de uma rede social. 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ressaltando que, em pesquisa ao perfil da
rede  social,  não  foi  localizada  a  imagem  noticiada  ou  tampouco  outra  imagem  da  mesma
natureza.  Aduziu,  ainda,  que,  apesar  da  verificação  da  referida  foto  no  perfil  investigado,  as
circunstâncias de ser  uma única imagem, ter  conteúdo jocoso,  não se encontrar  inserida em
contexto  de  pornografia  e  de  ser  reproduzida  em vários  outros  perfis  de  redes  sociais  sem
qualquer conteúdo sexual indicam a ausência de dolo do usuário responsável pelo perfil.  3. O
Juízo da 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo discordou das razões ministeriais por entender
caracterizada, em tese, a hipótese prevista no art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A promoção de arquivamento deve ser acolhida apenas em face da ausência de elementos
mínimos que indiquem a autoria e a materialidade delitiva ou ainda a própria existência de crime.
Não é, contudo, o caso dos autos. 5. Com efeito, examinando os autos, verifica-se que a imagem
disponibilizada  na  rede  social  Facebook  possui  inquestionável  conotação  sexual,  envolvendo
criança  e/ou  adolescente  possivelmente  praticando  sexo  com  adulto,  o  que  aponta  para  a
configuração, em tese, do crime previsto no art. 241-A do ECA. 6. De outro lado, a análise da
existência ou não de eventual dolo na conduta do responsável pela divulgação da imagem deve
ser  melhor  aprofundada,  mediante  outras  diligências  investigatórias,  como  a  identificação  do
agente e a sua oitiva perante a autoridade policial e, se necessária, a quebra do sigilo telemático,
não podendo tal conclusão ser embasada apenas em uma mera consulta ao perfil da rede social
mais de uma após o fato, tendo em vista que a imagem de conteúdo pedófilo, ao que se tem,
foram apagadas pelo investigado. 7. Por fim, como ressaltado pelo Juízo de origem, em caso
análogo ao presente feito (Autos nº 0006770-12.2016.403.6181), do qual consta idêntica imagem,
a  representante  do  Ministério  Público  Federal  requereu  a  continuidade  das  investigações,
mediante  a  quebra  de sigilo  de  dados telemáticos,  o  que  foi  deferido  pelo  mesmo Juízo.  8.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução.

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

069. Processo: JF/SP-0015165-27.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 6249/2016 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  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. LEI Nº 7.492/86, ART.
19. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93,
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ART. 62, IV. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA APURAÇÃO DA AUTORIA. LESIVIDADE
DA CONDUTA. VULNERAÇÃO DO BEM JURÍDICO. ANÁLISE DOS SEUS EFEITOS EM UMA
PERSPECTIVA AMPLIADA.  HIGIDEZ  E  CREDIBILIDADE  DO  SISTEMA.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto
no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86,  consistente  na  obtenção  de  financiamento  fraudulento  para
aquisição de veículo. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,
salientando  a  impossibilidade  de  se  desvendar  a  autoria  do  fato  delituoso.  Aduziu,  ainda,  a
atipicidade do fato por considerar inegável que o financiamento sob apreço, recaindo sobre um
específico veículo, em nenhum momento colocou em risco o Sistema Financeiro Nacional em sua
integralidade,  tampouco  ameaçou  o  patrimônio  do  banco,  assim  como  que  a  operação  sob
enfoque fora realizada sem maiores cuidados quanto à veracidade dos documentos exigidos. 3. O
Juízo da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo discordou das razões ministeriais, consignando
a possibilidade de diligências para identificação da autoria do delito e, no caso, a tipicidade da
conduta  de  obtenção  fraudulenta  de  financiamento.  4.  Com  efeito,  não  se  esgotaram  as
diligências para elucidação da autoria. Nada impede que se proceda a diligências para bloqueio
do veículo com a finalidade de apreender o bem e assim identificar quem é o possuidor, o que
pode conduzir à localização do autor da suposta fraude, que envolveu o financiamento de R$
48.133,44  (quarenta  e  oito  mil,  cento  e  trinta  e  três  reais  e  quarenta  e  quatro  centavos),
especialmente porque os fatos ocorreram em setembro de 2014. 5.  Anote-se,  também, que o
registro de infrações de trânsito lavradas em desfavor do proprietário/possuidor do veículo poderá
facilitar  a  identificação do autor  da fraude,  notadamente levando-se em conta que sequer se
procedeu a diligências nos endereços que constam do contrato de financiamento. 6. De outro
lado, a obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com destinação específica e
vinculada   com  recursos  públicos  ou  não,  concedidos  por  instituições  públicas  ou  privadas
configura, em tese, o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86 (e não o de estelionato). 7.
Nesse contexto, como já decidido por esta 2ª CCR, ainda que se possa sustentar que a lesão ao
bem jurídico tutelado (higidez do Sistema Financeiro Nacional) não seja muito expressiva, em face
exclusivamente  do  valor  monetário  do  financiamento  obtido,  não  se  pode  considerar  como
reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente que, mediante a utilização
de documentos sabidamente falsos,  obtém financiamento bancário com o prévio e  deliberado
intuito  de não adimplir  as prestações avençadas.  Ainda, a inexpressividade da lesão ao bem
jurídico deve ser  analisada sob uma perspectiva aumentada,  considerando-se a totalidade do
sistema.  Isso  porque  a  fraude  perpetrada  pelo  agente,  ainda  que  de  pequena  monta,  se
considerado  o  potencial  econômico  das  instituições  financeiras,  impacta  a  estabilização  do
sistema como um todo (IPL Nº 00251/2013, unânime, 590ª Sessão, 16/12/2013). 8. No mesmo
sentido,  os  seguintes  precedentes:  Procedimento  JF/SP   0006020-15.2013.4.03.6181,  628ª
Sessão de Revisão, 21/09/2015, unânime; Procedimento JF/SP-0001815-69.2015.4.03.6181, 632ª
Sessão de Revisão, 23/11/2015, unânime. 9. Por fim, ressalte-se, a análise dos documentos que
instruem os  autos  revela,  a  princípio,  a  possibilidade  da  prática  de  fraude  de  maneira  bem
elaborada e apta a iludir  a instituição financeira,  não havendo dados concretos a respeito de
ausência  de  cautela  na  concessão  do  financiamento.  10.  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.

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

Voto: 4936/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

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

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

071. Processo: SR/DPF/MG-02079/2014-INQ Voto: 6106/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  falso  testemunho  por
depoimento prestado nos autos de ação previdenciária que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara
Federal de Contagem/MG. Divergência entre as declarações prestadas por duas testemunhas e
as informações dadas pela autora da demanda, alusivas ao tempo em que prestou serviços como
trabalhadora  rural.  CP,  art.  342.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de
potencialidade lesiva da conduta. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº 75/93.
Relatos testemunhais que não tiveram o condão de interferir no desfecho da lide, pois o juízo
entendeu que a prova fornecida pela autora era insuficiente para se constituir no início de prova
material  exigido  pela  legislação.  Comprovação do  tempo  de  serviço  rural  vedada  pela  prova
exclusivamente testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91. Depoimentos prestados
por pessoas com escolaridade de primeiro grau, nada afeitas ao ambiente forense. Ausência de
indícios  claros  de  má-fé  ou  vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar  o  juízo.  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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

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

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  DE  VIOLÊNCIA OU  FRAUDE  EM  ARREMATAÇÃO
JUDICIAL (CP,  ART.  358).  DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM JUDICIAL POR DEPOSITÁRIO
JUDICIAL. MPF:ARQUIVAMENTO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
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DEPOSITÁRIO  DESCUMPRIU  DEVER  DE  GUARDA  DO  BEM  ARREMATADO  EM  HASTA
PÚBLICA.  POSSÍVEL  CONFIGURAÇÃO  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  (CP,
ART.168).  INADEQUAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  fraude  em
arrematação judicial (CP, art. 358). Depositário fiel responsável pela guarda de veículo automotivo
pertencente à empresa privada, o qual foi penhorado nos autos de reclamação trabalhista em abril
de  2013,  teria  disposto  do  bem sem anuência  do  juízo  correspondente.  2.  O Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento por entender que não restou configurada a prática
do delito do art. 358 do CP, pois o depositário não impediu, perturbou ou fraudou a arrematação
judicial,  tampouco afastou ou procurou afastar concorrente ou licitante, por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Entendeu, ainda, que a disposição do bem
sem  anuência  do  juízo  correspondente  não  configura  ilícito  penal  pela  total  ausência  de
subsunção da conduta  a  qualquer  tipo.  3.  Em que pese  haver  súmula  do  Supremo Tribunal
Federal reputando inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, tal orientação não se estende
à  esfera  criminal,  autônoma  da  cível,  inexistindo  óbice,  de  natureza  constitucional  ou
infraconstitucional, à tipificação penal da conduta ora apreciada. 4. A despeito de a conduta do
investigado,  em  princípio,  não  configurar  o  crime  do  art.  358  do  CP,  mostra-se  possível  o
enquadramento em outro tipo penal, como apropriação indébita (CP, art. 168), tendo em vista ser
incontroverso o descumprimento pelo depositário fiel do munus público de guarda e conservação
do bem penhorado. 5. A caracterização do crime de apropriação indébita, inclusive, tem a pena
aumentada quando o agente recebe a coisa na qualidade de depositário judicial (CP, art.168, §1º,
II).  Precedentes  do  TRF  da  4ª  Região  e  da  2ª  CCR  (Procedimento  MPF  nº  0003094-
06.2015.4.01.3802, Voto nº 3159/2016, unânime, 647ª Sessão, 23/05/2016; Procedimento MPF nº
1.33.000.002414/2015-61, Voto nº 7016/2015, unânime, 631ª Sessão, 26/10/2015). 6. Designação
de outro membro do MPF para dar prosseguimento à persecução pela eventual prática do crime
de apropriação indébita.

Deliberação: 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.

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

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº
11.343/06. EXPOSIÇÃO À VENDA OU OFERTA DE SEMENTES DE CÂNHAMO POR MEIO DE
ENDEREÇO  ELETRÔNICO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA.  EXISTÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  ATIVO  THC.
POTENCIALIDADE PARA SERVIR COMO MATÉRIA-PRIMA DESTINADA À PREPARAÇÃO DE
DROGA  PROIBIDA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação
ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante relata a ocorrência de
tráfico  internacional  de  drogas  por  meio  do  site  aliexpress.com  e  que  os  endereços  nele
apontados referem-se a sementes de cânhamo. 2. O Procurador da República oficiante promoveu
o arquivamento do feito, ressaltando que, de acordo com informações colhidas na rede mundial
de  computadores,  o  cânhamo,  apesar  de  ser  da  mesma  família  da  maconha,  não  possui
quantidades elevadas de THC, tanto que é permitido em diversos países da Europa, mesmo em
muitos que proíbem a maconha. Consignou, ainda, que a existência da oferta de sementes de
cânhamo no site não pode ser alvo de persecução visto não haver, necessariamente, ilegalidade
na conduta. 3. Embora as sementes de maconha (ou de cânhamo) não contenham quantidade
expressiva do princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da
conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
não é a droga em si,  mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado à sua
preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção. 4. Sobre o tema, já
decidiu  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170
sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito' e 'guardar'
matéria-prima destinada à preparação de substância entorpecente ou que determine dependência
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física ou psíquica (art.  12,  § 1º,  I,  da Lei  6.368/76),  não podendo se falar  em atipicidade da
conduta (HC nº 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no
art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º 6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º
11.343/06.  5.  De  outra  parte,  julgado  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  há  muito
publicado descreve caso em que a perícia teria constatado a existência do princípio ativo THC
(tetrahidrocanabinol) em sementes de cânhamo, tendo elas potencialidade para servirem como
matéria-prima destinada à preparação de droga proibida (RSE nº 2005.71.03.004510-3, 8ª Turma,
Rel.  Des.  Fed.  Luiz Fernando Wowk Penteado, DJ 10/09/2008).  6.  Nesse cenário,  a conduta
noticiada ajusta-se, à primeira vista, ao descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, revestindo-
se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, ante a exposição à venda ou oferta de insumo
ou matéria-prima para a produção do entorpecente. 7. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento, 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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

074. Processo: DPF/IMP/MA-00308/2014-INQ Voto: 6289/2016 Origem: GABPRM2-HAM - HILTON 
ARAUJO DE MELO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de sequestro (CP, art. 148)
cometido por cacique da Aldeia São José, no município de Montes Altos/MA. O investigado teria
limitado  a  liberdade  de  locomoção  de  servidores  da  Secretaria  de  Educação  do  Estado  do
Maranhão até que suas reivindicações referentes à construção e reforma de escolas, designação
de gestores para as escolas indígenas, dentre outras, fossem atendidas. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Fato que não decorre, direta ou indiretamente, de disputa
sobre direitos indígenas (posse de terras tradicionais ou de uma controvérsia de fundo cultural,
religioso  ou  social).  Ausência  de  indicativos  de  transindividualidade  do  ilícito  aptos  a  atingir
diretamente a organização social da comunidade indígena. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Carência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  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.

075. Processo: DPF/PE-00115/2014-INQ Voto: 6104/2016 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime descrito no art. 241-A da Lei
nº 8.069/90, em virtude da publicação/divulgação de imagens com conteúdo pornográfico-infantil
por  meio  de  mensagens  eletrônicas  enviadas  por  e-mail.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Caso em que a suposta prática do crime de divulgação de imagens
de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes restringiu-se a uma comunicação
entre duas pessoas residentes no Brasil. Ausência de indícios de transnacionalidade. Inexistência
de elementos de informação capazes de legitimar,  até  o  momento,  a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

30



Ata da 658ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00267051/2016

076. Processo: SR/DPF/MG-00469/2016-INQ Voto: 6230/2016 Origem: GABPR6-IHC - ISABELA 
DE HOLANDA CAVALCANTI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de moeda falsa. Uso de uma
cédula  falsa  de  R$  5,00  (cinco  reais)  para  pagamento  de  um  bilhete  do  metrô  em  Belo
Horizonte/MG. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Exame pericial
atestando que a falsificação não é de boa qualidade e que as chances de aceitação da cédula são
reduzidas. Crime de estelionato configurado. Falsificação grosseira. Incidência da Súmula nº 73
do  STJ.  Competência  da  Justiça  Estadual.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e
interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

077. Processo: 1.00.000.013129/2016-06 Voto: 6252/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de tráfico de pessoas para fim de
exploração sexual. CP, art. 231-A. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR).
Diligências  realizadas  em  uma  boate,  localizada  em  Marau/RS,  onde  haveria  a  prática  de
prostituição por mulheres da região, maiores de idade e brasileiras, bem como a comercialização
de  drogas.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  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 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.

078. Processo: 1.11.001.000255/2016-07 Voto: 6061/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata que um usuário da internet, por meio de perfil falso de rede social,
estaria ameaçando e perturbando o sossego do noticiante. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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. Aplicação do Enunciado nº 50
da 2ª CCR. 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.

079. Processo: 1.14.000.000663/2014-97 Voto: 6233/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação encaminhada pelo Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas por parte de
pessoa envolvida com a prática de agiotagem. Suposto crime de lavagem de dinheiro.  Lei  nº
9.613/98, art. 1º. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR). Informação da Receita Federal
do Brasil no sentido de não haver registro de ação fiscal concluída ou em curso, relativas aos
fatos tratados no Relatório  de Inteligência Financeira.  Carência de indícios de eventual  crime
contra  o  Sistema  Financeira  Nacional,  de  apropriação  indébita  previdenciária,  de  sonegação
previdenciária ou de lavagem de dinheiro que porventura tenha qualquer dos referidos delitos
como antecedente. Ausência de elementos capazes de justificar, até o momento, a atribuição do
Ministério Público Federal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

080. Processo: 1.18.000.001459/2016-14 Voto: 6237/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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 Goiânia/GO. 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.

081. Processo: 1.18.001.000373/2015-75 Voto: 6278/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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 relata a sua participação em um consórcio entre amigos formado
em Anápolis/GO por 48 (quarenta e oito) pessoas, com uma cota mensal estipulada no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Possíveis crimes de estelionato e contra a economia popular. CP,
art. 171; Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Informação do Banco Central do Brasil de que o consórcio entre amigos não se confunde com a
atividade  de consórcio  disciplinada  pela  Lei  nº  11.795/08  e de que,  no caso  vertente,  ao  se
constituir grupo aberto com o escopo de adquirir bens mediante prestações fixas e com quitação
no momento da contemplação em sorteio independentemente do número de prestações pagas,
além de promessa de recebimento do bem após o pagamento de todas as prestações mesmo que
o participante não seja sorteado durante o período de duração do seu plano, há um contexto fático
que caracteriza, em tese, os crimes de estelionato e contra a economia popular. 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 a respeito da compra premiada, nos
quais  se  entendeu pela  atribuição  do  MPF (v.g.,  DPF/MPBA/PA-00111/2011,  613ª  Sessão de
Revisão, 15/12/2014; Procedimento MPF nº 1.19.001.000200/2015-10, 625ª Sessão de Revisão,
10/8/2015). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

082. Processo: 1.22.000.002748/2016-08 Voto: 6310/2016 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 realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão,
por meio da qual se noticia a suposta prática do crime de apropriação indébita (CP, art.  168)
cometido por funcionário do Banco do Brasil. O interessado relata que o saldo da conta corrente
de  sua  esposa  foi  bloqueado  pelo  referido  banco  e  que  a  fonte  pagadora  informou  que  a
responsabilidade é da instituição financeira. Revisão de declínio parcial de atribuições (Enunciado
nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas que não evidenciam ofensa direta a bens, serviços ou
interesse da União ou suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar
a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio
parcial em favor do Ministério Público Estadual.

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

083. Processo: 1.22.000.002774/2016-28 Voto: 6270/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação que narra a suposta prática de crimes de
furto e de uso indevido de carimbos e receitas médicas em favor de idoso. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Os delitos narrados não estão acompanhados de provas que evidenciem ter
causado prejuízo a bens, serviços ou interesses de entidade federal. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

084. Processo: 1.24.000.000930/2016-41 Voto: 6169/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  comunicação  de  Magistrado  do  Trabalho.  O
empregado/reclamante aduziu na sera trabalhista que sofria descontos ilícitos em seus recibos de
pagamento pela  sua empregadora referentes a empréstimos contraídos com o Presidente do
Sindicato  dos  Motoristas  do  Estado  da  Paraíba.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Os
acordos  de  empréstimos  firmados  foram  entre  particulares.  O  suposto  delito  narrado  não
demonstra ter causado prejuízo a bens, serviços ou interesses de entidade federal. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

085. Processo: 1.25.000.001210/2016-66 Voto: 6341/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas por parte
de pessoa física. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.  1º).  Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro
é de competência da Justiça Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a
ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de
suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  ou  quando  o  crime  antecedente  for  de
competência da Justiça Federal. Hipótese em que os elementos iniciais evidenciam a ocorrência
de  crime  antecedente  de  competência  estadual  (tráfico  de  drogas).  Precedente  da  2ª  CCR
(procedimento nº 1.19.000.001667/2015-97, 638ª Sessão, de 16/03/2016, unânime). Ausência de
elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do
declínio de atribuições.

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

086. Processo: 1.25.000.001638/2016-17 Voto: 6062/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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.

087. Processo: 1.26.005.000066/2016-63 Voto: 6137/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta utilização indevida do nome de terceiro, através
de execução contra a Fazenda Pública, com o fim de obter restituição de imposto de renda. (CP,
art.  171).  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Foi  utilizada uma
procuração em nome de outrem, sem autorização deste,  com o fim de pleitear restituição de
imposto de renda em ação de execução contra  a Fazenda Pública.  A demanda executiva foi
extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. A suposta vítima relatou na
referida ação judicial  que não era de seu conhecimento a ação,  bem como não fez nenhum
pedido de restituição de valor retido indevidamente a título de imposto de renda. 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
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Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

088. Processo: 1.28.000.000835/2016-07 Voto: 6108/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei
nº 10.826/03. Posse irregular de munição de arma de fogo, de uso permitido, localizada em uma
bagagem  de  passageiro  no  Aeroporto  Internacional  Aluízio  Alves,  em  São  Gonçalo  do
Amarante/RN.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Orientação
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Estatuto do Desarmamento não
remeteu à Justiça Federal toda a competência para as questões dele oriundas (HC nº 160.547/SP,
DJe: 25/10/2010). Caso em que não restou demonstrada qualquer lesão (ou perigo de lesão) à
integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação,
ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe dos Poderes da União. Indícios de transnacionalidade
do  delito  não  evidenciados.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

089. Processo: 1.29.000.001331/2016-69 Voto: 6267/2016 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 Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas por parte
de pessoa física. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.  1º).  Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro
é de competência da Justiça Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a
ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de
suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  ou  quando  o  crime  antecedente  for  de
competência da Justiça Federal. Hipótese em que os elementos iniciais evidenciam a ocorrência
de  crime  antecedente  de  competência  estadual  (estelionato  em  detrimento  de  particular).
Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.19.000.001667/2015-97, 638ª Sessão, de 16/03/2016,
unânime). Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições.

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

090. Processo: 1.29.000.001638/2016-60 Voto: 6303/2016 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 ofício encaminhado pela Polícia Federal, no qual é relatado
possível ocorrência do crime de interceptação telefônica sem autorização judicial (Lei nº 9.296/96,
art.  10).  O  denunciante  afirma  que  suas  linhas  telefônicas  móveis  estariam  sofrendo
interferências, caracterizadas por falhas e ruídos, de origem desconhecida, acreditando tratar-se
de um monitoramento constante e não autorizado de suas atividades no mercado de moda e
beleza. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo em
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detrimento 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.

091. Processo: 1.29.006.000170/2016-36 Voto: 6232/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível recebimento irregular de remuneração por parte
de militar reformando do Corpo de Fuzileiros Navais (CPM, art.  251).  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Eventual crime militar. CPM, art. 9º, III, a. 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 Militar.

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

092. Processo: 1.29.006.000211/2016-94 Voto: 6283/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  dos  crimes  de  furto  e  de  dano  a
embarcações de empresa responsável pela praticagem da barra do Porto de Rio Grande/RS.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR). Informação de que os furtos e as
depredações ocorrem tanto na área da empresa (privada) quanto nas embarcações de pequeno
porte  lanchas de praticagem (pilot boat)  que não se deslocam em águas internacionais. Hipótese
não abrangida pelos incisos IV e IX do art. 109 da Constituição Federal. Inexistência 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.

093. Processo: 1.30.010.000409/2016-98 Voto: 6251/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  apócrifa,  relatando possível  prática  dos
crimes de receptação (CP, art. 180), falsificação de documentos público e particular (CP, arts. 297
e  298),  sonegação  de  ICMS  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  III)  e  organização  criminosa  (Lei  nº
12.850/13, art. 2º), por parte de diversas empresas que, clandestinamente, instalam Gás Natural
Veicular   GNV nos municípios de Volta  Redonda e Barra  Mansa/RJ.  Revisão de declínio  de
atribuições  (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.
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.

094. Processo: 1.30.017.000452/2016-93 Voto: 6206/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação que narra a suposta prática de crimes de
formação de quadrilha (milícia privada), homicídio, roubo de cargas, roubo a bancos, tráfico de
drogas,  transporte  ilegal  de  passageiros,  extorsão  mediante  ameaça  e  lavagem de  dinheiro.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Os delitos narrados não estão acompanhados de provas
que evidenciem ter causado prejuízo a bens, serviços ou interesses de entidade federal. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

095. Processo: 1.31.002.000026/2016-81 Voto: 6287/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de representação encaminhada por  indígenas de diversas
etnias, por meio da qual foi solicitada agilidade na condução do inquérito policial em que se apura
o assassinato de um indígena, estudante de informática, que foi vitima de golpes de faca. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Oficiada, a Delegacia de Polícia Civil de Ji-
Paraná informou que a investigação criminal pertinente ao delito em comento foi concluída em
12/02/2016, sendo os autos do respectivo inquérito remetido e recebido no juízo estadual em
15/02/2016. Relata,  ainda,  que o relatório naquele caderno apuratório foi  conclusivo quanto à
materialidade,  bem  como  houve  representações  pela  prisão  temporária  e  preventiva  dos
indiciados.  Considerando a  conclusão  do  inquérito  pela  autoridade  policial  estadual,  cabe  ao
Ministério Público Estadual de Rondônia (Promotoria de Justiça de Ji-Paraná) adotar as medidas
que entender necessárias acerca da 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.

096. Processo: 1.33.000.000842/2016-31 Voto: 6115/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício do Ministério Público do Trabalho comunicando a
suposta prática de crime de apropriação indébita (CP, art. 168), atos protelatórios e deslealdade
processual de empresa privada que teria deixado de efetuar o repasse das contribuições sindicais
ao respectivo  sindicato,  cujos valores  são integrantes  dos recursos do Fundo de  Amparo ao
Trabalhador - FAT. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Em relação à
deslealdade processual e à realização dos atos protelatórios em processo judicial, não se mostra
necessária a intervenção do direito penal, havendo mecanismos cíveis para controlar as condutas
praticadas.  Em relação  ao  delito  de  apropriação  indébita  das  contribuições  sindicais,  mesmo
tendo natureza jurídica tributária de contribuição parafiscal, o não pagamento nem o desvio da
contribuição  sindical  compulsória  atraem  a  competência  da  Justiça  Federal,  consoante  já
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pacificado no enunciado da Súmula n. 222 do Superior Tribunal de Justiça: "Compete à Justiça
Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT."
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.

097. Processo: 1.34.001.002091/2016-40 Voto: 6109/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo
apurar possível crime de lavagem de dinheiro cometido em instituição bancária privada. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de conexão/continência com o IPL
nº 0000216-32.2014.403.6181, que apurava suposta fraude em financiamento automotivo. Não
configuração de crime de lavagem de dinheiro. Falsificação de assinaturas de cliente do banco
para  regularizar  pendências  administrativas.  Eventual  crime  de  falsificação  de  documento
particular. Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  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.

098. Processo: 1.34.001.003577/2016-03 Voto: 6107/2016 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 a ocorrência do crime de tráfico de drogas, supostamente cometido por
integrante de uma igreja evangélica. Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 40. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade no suposto
crime de tráfico ilícito de entorpecentes.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.

099. Processo: 1.34.029.000001/2016-78 Voto: 6245/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARATING/CRUZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar indícios de uso indevido de informações confidenciais e
sigilosas da IMBEL  Indústria de Material Bélico do Brasil, empresa pública federal vinculada ao
Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército, atribuído ao ex-chefe da unidade
em Piquete/SP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).  Citação de
informações contidas em Plano de Fabricação (confidencial), Instruções de Trabalho (divulgação
restrita),  Especificações  Técnicas  (divulgação  restrita)  e  Método  de  Ensaio  (Reservado)  em
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monografia (dissertação de mestrado) apresentada pelo investigado à Escola de Engenharia de
Lorena  EEL/USP no ano de 2014. Prática, em tese, do crime de violação de dever funcional
previsto no art. 326 do Código Penal Militar, uma vez que o investigado, à época, exercia o cargo
de  chefe  da  unidade  de  produção  da  IMBEL  em  Piquete/SP.  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 Militar.

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

Outras deliberações(Declínio)

100. Processo: 1.22.004.000077/2016-01 Voto: 6052/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  por  um  particular,  na  qual
comunica possível prática do crime de sonegação fiscal envolvendo a negociação de compra e
venda de um imóvel por valor inferior ao de mercador com a finalidade de sonegar montante
relativo ao IRPF e ao ITBI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de
atribuição (Enunciado n° 32  2ª CCR).  1) Em relação à suposta sonegação de IRPF, não se
verificou nenhum procedimento em nome dos investigados. Ausência de constituição definitiva do
crédito tributário. Natureza material  do delito.  Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa
causa  para  prosseguir  na  persecução penal.  Ocorrência  da  prescrição  da  pretensão punitiva
quanto à eventual delito tipificado no art. 2º da Lei nº 8.137/90. Homologação do arquivamento. 2)
No que se refere à possível sonegação de ITBI, não se verifica existência de lesão direta a bens,
serviços e interesses da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

101. Processo: DPF/JFA-00183/2015-INQ Voto: 6103/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  falso  testemunho  nos  autos  de
processo  em  trâmite  perante  a  Justiça  Federal  de  Muriaé/MG.  CP,  art.  342.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas no depoimento de
uma testemunha que retratam apenas a diferença de percepção sensorial sobre a verdade real
dos fatos, absorvidos de modo distinto. Investigado que, ao ser ouvido em sede policial, afirmou
ter dito apenas o que sabia sobre os fatos e confirmou que o teor do depoimento, a seu ver, era
verdadeiro. Ausência de indícios de má-fé ou de vontade livre e consciente de prestar declaração
falsa.  Dolo  não  evidenciado.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

102. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000018-0-INQ Voto: 6228/2016 Origem: GABPRM1-CARJ - 
CARLOS ALBERTO DOS RIOS 

39



Ata da 658ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00267051/2016

JUNIOR

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  falso  testemunho  nos  autos  de
processo em trâmite perante a Justiça Federal de Jales/SP. CP, art. 342. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas nos depoimentos das testemunhas
que  retratam  apenas  a  diferença  de  percepção  sensorial  sobre  a  verdade  real  dos  fatos,
absorvidos de modo distinto. Investigados que afirmaram ter dito apenas o que sabiam sobre os
fatos e confirmaram que o teor dos depoimentos, a seu ver, era verdadeiro. Ausência de indícios
de má-fé ou de vontade livre e consciente de prestar declaração falsa. Dolo não evidenciado.
Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

103. Processo: 1.13.000.001813/2015-06 Voto: 6247/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada durante a realização da 9ª edição
do Projeto MPF na Comunidade por cidadão que requereu o sigilo de seus dados, versando sobre
eventuais irregularidades na concessão irregular de seguro defeso a pessoas que não exerceriam
a atividade de pesca profissional, com suposto envolvimento do SINDIPESCA e da Colônia de
Pescadores de Manicoré/AM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não
apresenta indícios mínimos de materialidade delitiva. Carência de dados concretos que poderiam
viabilizar uma linha investigativa. Representante que, devidamente notificado, permaneceu 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

104. Processo: 1.14.000.002225/2016-25 Voto: 6234/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de roubo majorado em detrimento
de funcionários e do patrimônio dos Correios. CP, art. 157, § 2º, I e II. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de linha investigativa apta a revelar a autoria dos delitos
em função das circunstâncias desfavoráveis em que ocorreram: os assaltantes agiram rápido, não
foram  encontradas  câmeras  de  segurança  ou  testemunhas  e  os  carteiros  não  conseguiram
guardar a fisionomia dos autores do crime, o que impossibilitou o reconhecimento por parte das
vítimas. Homologação do arquivamento.

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

105. Processo: 1.14.000.002932/2015-31 Voto: 6313/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato em detrimento de particular e
da Caixa econômica Federal (CP, art. 171, § 3º). Particular relata que através de páginas falsas de
acesso ao internet banking da CEF sua conta foi acessada por terceiro de forma fraudulenta,
tendo ocorrido o débito de todo seu dinheiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
O crédito já foi estornado à conta do correntista. A apuração dos responsáveis pela fraude está
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sendo conduzida e organizada pela Polícia Federal na chamada Operação Tentáculos. Ausência
de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

106. Processo: 1.14.010.000253/2016-99 Voto: 6235/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 11/2005 a 08/2006. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Hipótese em que a autarquia previdenciária não conseguiu localizar o recebedor do benefício.
Ausência  de  informações acerca  de  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa do
grupo familiar para recebimento do benefício ou sobre renovação de senha após o óbito. Carência
de linha investigativa plausível, considerando, em especial, o tempo decorrido de mais de 10 (dez)
anos do último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

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

107. Processo: 1.15.000.000479/2016-71 Voto: 6246/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais instaurada para
apurar  possíveis  crimes  de  sonegação  de  contribuições  previdenciárias  e  contra  a  ordem
previdenciária por fatos ocorridos no período de 01/2011 a 06/2014. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Investigado que teria aberto empresa individual em seu nome com a
finalidade de contratar os empregados de outra pessoa jurídica (optante do Simples Nacional),
permanecendo,  contudo,  tais  empregados  prestando  serviços  para  essa  última  empresa,
administrada  por  seu  filho.  Esclarecimento  dos  fatos  perante  o  MPF.  Abertura  da  empresa
individual para terceirizar os serviços para a sociedade limitada e, com isso, reduzir despesas.
Prestação de declarações verdadeiras perante a Receita Federal. Operação de terceirização que,
embora considerada irregular pelos fiscais tributários, não indica a presença de dolo na conduta,
pois o investigado, de baixa escolaridade (3º ano do ensino fundamental), se quisesse fraudar o
fisco, teria se utilizado de interpostas pessoas para contratação dos empregados. Eventual erro
sobre  o  fato  gerador  da  exação  devida.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

108. Processo: 1.15.000.002963/2015-54 Voto: 6060/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª
Região, comunicando possível prática do crime de sonegação de contribuições previdenciárias
por parte de microempresa. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Informação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE de que não existem ações
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fiscais  encerradas ou  em curso  em nome da  empresa  investigada.  Constituição  definitiva  do
crédito tributário não verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF.
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.

109. Processo: 1.16.000.000206/2016-90 Voto: 6166/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  abuso  de  autoridade  por  parte  de
Auditores  Fiscais  da  Receita  Federal  do  Brasil,  os  quais  teriam  efetuado,  indevidamente,  o
perdimento de uma bicicleta adquirida por pessoa física quando em viagem ao exterior. Lei nº
4.898/65, art. 4º, alínea h. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A pena de
perdimento foi aplicada pelos auditores em razão das circunstâncias fáticas que apontavam para
a  possível  destinação  comercial  do  bem,  tendo  em  vista  a  habitualidade  das  operações  de
importação de outras bicicletas (Decreto nº 6.759/2009, art. 161 e §1º). O reclamante já totalizava
a importação de 5 (cinco) bicicletas no período de 30/11/2013 a 06/09/2014. Além disso, constava
o  registro  de  importação  de  outra  bicicleta,  em data  posterior  ao  ato  de  retenção  efetuado.
Inexistência de abuso de autoridade na conduta praticada pelos investigados, visto que seus atos
estão amparados pela legislação vigente. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.16.000.002162/2016-32 Voto: 6290/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em virtude de comunicação feita por correntista da Caixa Econômica
Federal,  na  qual  relata  que  teria  efetuado  dois  depósitos  na  agência  de  Taguatinga/DF
(respectivamente R$ 1.000,00 e R$ 1.400,00),  sendo que apenas o primeiro  foi  devidamente
creditado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A CEF informou que não houve
comunicação interna dos fatos e que as imagens não se encontram mais disponíveis, pois já se
passaram mais de dois anos. Informa, ainda, que quando por alguma razão um depósito não é
efetivado, o valor correspondente fica guardado até que se consiga contato com o depositante.
Relato  que  não apresenta  indícios  mínimos de  materialidade  delitiva,  tampouco suspeitos  ou
testemunhas.  Carência  de  dados  concretos  que  poderiam  viabilizar  uma  linha  investigativa.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.16.000.002194/2016-38 Voto: 6301/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

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

112. Processo: 1.16.000.002545/2016-19 Voto: 6053/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela
Receita Federal do Brasil, comunicando suposta prática do crime previsto no art. 334-A do Código
Penal. Apreensão, em poder do investigado, o qual retornava de viagem internacional feita aos
Estados Unidos da América, de 3 (três) dispositivos eletrônicos para fumar (cigarros eletrônicos),
acompanhados  de  5  (cinco)  refis.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Mercadorias  avaliadas  em  R$  237,04  (duzentos  e  trinta  e  sete  reais  e  quatro  centavos).
Irrelevância  da  conduta  sob  o  ótica  criminal.  Grau  mínimo  de  periculosidade  ou  de
reprovabilidade. Dano inexpressivo ou nulo à saúde pública ou a outros bens tutelados pelo tipo
penal.  Aplicação da Orientação nº  25 da 2ª  CCR.  Ausência  de notícia  de reiteração 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.

113. Processo: 1.17.004.000098/2015-05 Voto: 6176/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90,
art.  1°),  praticado, em tese,  pelo administrador de empresa privada em razão da emissão de
dezenas de notas fiscais que indicavam a prestação de serviços a terceiros que não foram de fato
prestados. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de
que não existe crédito tributário definitivamente constituído em desfavor da empresa investigada.
Ademais, os valores informados com indícios de infração tributária resultariam em lançamentos de
baixo valor, alguns irrisórios, evidenciando o baixo potencial tributário a motivar o interesse fiscal.
Ausência  de condição  objetiva  de procedibilidade.  Incidência  do Enunciado nº  24 da Súmula
Vinculante 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.

114. Processo: 1.20.000.001085/2015-90 Voto: 6255/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  descumprimento  de  notificação  requisitória
expedida  pelo  Ministério  Público  do  Trabalho  por  parte  do  Presidente  do  Sindicato  dos
Trabalhadores das Indústrias de Curtimento de Couros e de Peles do Estado de Mato Grosso. Lei
nº 7.3347/85, art. 10. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação de que
o descumprimento da notificação enseja o ajuizamento de ação de execução do termo de ajuste
de conduta em face da entidade sindical. Documentos que não foram considerados essenciais
para  a  propositura  de  ação  civil.  Cumprimento  extemporâneo  da  ordem.  Esclarecimentos
prestados  pelo  requisitado.  Conduta  omissiva  não  evidenciada.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

115. Processo: 1.20.000.001237/2016-35 Voto: 6253/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Superintendência Regional da Polícia Federal
em Mato Grosso, dando conta da comunicação de recebimento, por parte de um taxista, de uma
cédula falsa de R$ 100,00. CP, art. 289, § 1º. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc.
IV). Relato de que o suposto autor do delito  que se supõe ter pago uma corrida com a referida
nota  foi identificado apenas como um rapaz novo, mais ou menos 20 anos, baixo, magro, cor
clara, cabelo preto, bem arrumado. Diligências adicionais que se mostrariam infrutíferas. Indícios
insuficientes de autoria. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.

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

116. Processo: 1.22.001.000054/2016-18 Voto: 6182/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada,  originariamente,  perante  o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a fim de noticiar suposta tentativa de fraude contra
o INSS, na qual a ex-esposa do irmão da representante pretendia a obtenção de pensão daquele.
Narra, ainda, suposta irregularidade em certidões de nascimento, visto que a representada teria
dois filhos com o intervalo de apenas 1 mês entre os nascimentos. CP, art. 171, § 3º. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os fatos narrados estão desacompanhados de qualquer
elemento  probatório  apto  a  consubstanciar  a  instauração  de  ação  penal.  Não há registro  de
benefício  previdenciário  concedido  à  representada.  As  certidões  de  nascimento  acostadas
demonstram que  as  crianças  mencionadas  possuem  mães  diferentes,  não  havendo  nenhum
indício  de  irregularidade.  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.

117. Processo: 1.22.001.000231/2016-66 Voto: 6055/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por um particular, comunicando a
ocorrência do crime de falso testemunho perante o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Juiz de
Fora/MG. CP,  art.  342.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de
indícios  mínimos  de  materialidade  delitiva.  Depoimento  da  testemunha  do  reclamante  que,
presumivelmente,  contrasta  com  a  tese  processual  do  representante  que,  por  sua  vez,  na
condição  de  proprietário  da  empresa  reclamada,  possui  manifesto  interesse  no  desfecho  da
demanda,  faltando-lhe,  a  princípio,  distanciamento  para  qualificar  como  falso  o  testemunho
contrário  aos  seus  interesses.  Constatação  de  que  o  autor,  para  além  do  próprio  termo  de
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audiência,  não  apresentou  qualquer  elemento  que  pudesse,  uma  vez  contrastado  com  o
depoimento prestado, revelar a suposta falsidade. Falta de justa causa para persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

118. Processo: 1.22.006.000136/2011-16 Voto: 6152/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado em 2006 no Ministério Público do Estado de Minas Gerais para apurar
possíveis irregularidades no Programa Bolsa Família, em São Gonçalo do Abaeté/MG, em relação
a fatos anteriores a 2005. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências realizadas ensejaram o bloqueio e posterior cancelamento dos benefícios irregulares.
As irregularidades se deram em razão de ausência de recadastramento ou ultrapassagem da
renda per capta, situação levada a efeito por famílias pobres, nas quais os titulares dos benefícios
não agem com o dolo exigido para o crime do art. 171, §3º do CP. Dolo de obter vantagem ilícita
não  evidenciado.  Eventual  punibilidade  dos  casos  que  poderiam se  desviar  desse  padrão  já
estaria fulminada pela prescrição, visto que os fatos são anteriores a 2005 e já transcorreram mais
de 12 (doze)  anos.  Pena máxima cominada de  6 (seis)  anos  e  8  (oito)  meses de reclusão.
Prescrição da pretensão punitiva. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.22.014.000229/2015-67 Voto: 6238/2016 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,  comunicando  possível  prática  do  crime  de  ameaça.  CP,  art.  147.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato de que a noticiada, residente em Porto Alegre,
seria integrante do Mossad, serviço secreto israelense, e estaria fazendo uso de perfis falsos de
rede social com a finalidade de descobrir fatos da vida particular de usuários, ameaçando, ainda,
supostamente em conluio com agentes da Polícia Federal, a noticiante. Narrativa que se mostra
confusa  e  desconexa  com a  realidade,  não  sendo  razoável  a  continuidade  de  procedimento
investigatório  para  perquirir  sobre  fatos  que  não  se  revestem  de  mínima  verossimilhança.
Carência de dados concretos para apurar eventual ilícito penal.  Instauração de três inquéritos
policiais contra a noticiante pela prática do crime de denunciação caluniosa perante a Delegacia
de Polícia Federal em Juiz de Fora/MG, dois deles com denúncia já ofertada (IPL nº 128/2014 e
IPL nº 305/2010). 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.

120. Processo: 1.23.000.000138/2016-24 Voto: 6239/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar crime de desobediência por suposto
descumprimento de ordem proferida pelo Juízo do 8º Juizado Especial Federal Cível do Pará, que
determinou a averbação de tempo de serviço e a concessão de aposentadoria especial. CP, art.
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330.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Não  houve  desídia  na
implementação  da  aposentadoria,  visto  que  o  motivo  da  demora  foi  devidamente  justificado.
Ordem cumprida. Conduta omissiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

121. Processo: 1.23.005.000023/2016-90 Voto: 6236/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível aplicação de recursos oriundos de financiamento
no âmbito  do PRONAF em finalidade  diversa  da  prevista  em contrato  firmado com o BASA.
Suposta ocorrência do crime de defraudação de penhor. Lei nº 7.492/86, art. 20; CP, art. 171, § 2º,
III. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notória disputa pela área da terra
indígena que se arrasta desde a década de 80, tendo sido propostas diversas ações judiciais por
parte de produtores rurais e da Prefeitura de São Félix do Xingu/PA. Mutuária que, assim como
inúmeras outras pessoas em igual situação, não mais se encontra vivendo na Terra Indígena
Apyterewa, em face do processo de desintrusão há muito em curso. Ausência de indícios de que a
investigada aplicou os recursos obtidos mediante financiamento em finalidade diversa da que fora
previamente pactuada com a instituição financeira. Inocorrência de defraudação de penhor por
suposta  alienação  de  bens  dados  em  garantia.  Abandono  da  propriedade  não  voluntário,
conforme reconhecido pela própria instituição representante. Carência de provas indicativas de
dolo na conduta. 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.

122. Processo: 1.24.001.000163/2016-61 Voto: 6054/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Departamento de Controle Disciplinar dos
Correios, relatando possível prática de estelionato por parte de um atendente comercial, lotado na
agência de Campina Grande/PB. CP, art. 171. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Investigado que teria subtraído o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) do total referente à parcela
de  benefício  previdenciário,  pagando  à  segurada  apenas  o  saldo  remanescente.  Conforme
indicado no PAD, o acervo probatório dos autos não foi suficiente para comprovar que a referida
quantia  foi  efetivamente  subtraída  pelo  atendente,  em  decorrência  da  baixa  qualidade  das
imagens  capturadas  pelo  circuito  interno  de  segurança  da  agência.  Prejuízo  considerado  de
pouca  monta.  Sanção  aplicada  no  âmbito  administrativo  (suspensão  por  cinco  dias)  que  se
mostrou  suficiente  e  proporcional  para  repressão  da  suposta  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.

123. Processo: 1.25.000.002940/2015-01 Voto: 6102/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas realizadas
por empresas privadas. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). A Receita
Federal informou que não foram localizadas ações fiscais, encerradas ou em andamento, em face
das pessoas físicas citadas no relatório, havendo apenas um procedimento instaurado em face de
uma das empresas cujo débito encontra-se parcelado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Indícios de  delito  de lavagem de dinheiro  decorrente  de estelionato praticado  contra
particular (CP, art. 171) que já está sendo apurado pelo Ministério Público Estadual do Paraná.
Aplicação do princípio  de ne bis  in  idem (Enunciado nº  57 desta  2ª  CCR).  Homologação do
arquivamento.

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

124. Processo: 1.25.008.000095/2016-32 Voto: 6254/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível
crime de contrabando de cigarros. CP. Art. 334-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Apreensão em poder de 28 (vinte  e oito)  comerciantes/vendedores ambulantes,  sem
qualquer liame subjetivo entre eles, de 1.755 (um mil, setecentos e cinquenta e cinco) carteiras de
cigarro oriundas do Paraguai.  Requisição de instauração de inquérito policial com relação a 9
(nove)  autuados,  tendo  em  vista  a  insuficiência  das  informações  contidas  no  feito  para
identificação  da autoria  do fato.  Oferecimento  de denúncia  em face  de 6 (seis)  investigados.
Aplicação da Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/4/2016 quanto aos demais agentes, tendo
em vista que a quantidade apreendida em poder de cada um deles ficou bem abaixo de 153
(cento e cinquenta e três) maços de cigarro. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.25.008.000370/2016-18 Voto: 6308/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime oriunda da Justiça do Trabalho para apurar
possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal do Brasil de que após analisarmos os
dados  de  que  dispomos  para  o  citado  contribuinte,  não  identificamos  fatos  economicamente
relevantes que justificassem a instauração de uma ação fiscal.  Ressalta, ainda, que a pessoa
jurídica em questão declarou em suas GFIP's o vínculo mantido com o reclamante, confessando
os respectivos valores devidos a título de contribuição previdenciária, os quais não foram quitados
e encontram-se em fase de cobrança administrativa, não havendo, até então, crédito adicional a
ser constituído relativo ao referido trabalhador. Ausência de justa causa para prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

126. Processo: 1.26.000.003567/2015-61 Voto: 6248/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima a fim de apurar suposto esquema
de  falsificação  de  documentos  por  parte  de  quadrilha  que  teria  contato  em vários  cartórios,
atuante  especialmente  na  região  da  Mata  Sul  e  Litoral  Sul  do Estado  de Pernambuco,  para
adulteração de alvarás de construção, habite-se, plantas, reconhecimento de firmas de qualquer
natureza, inclusive de pessoas mortas, sonegando o recolhimento de impostos federais com a
retirada  indevida  da  CND  (Certidão  Negativa  de  Débito)  e  permitindo  registros  de  imóveis
irregulares.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Representação  anônima
desacompanhada de qualquer  prova  das  alegações ali  contidas,  não  indicando sequer  quais
CNDs teriam sido  emitidas  sob  fraude  ou  mesmo quais  imóveis  foram registrados  mediante
apresentação  de  falsas  CNDs.  Informações  colacionadas  ao  feito  não  confirmadas  por
documentos ou qualquer outro meio idôneo. Narrativa genérica dos fatos, motivada apenas por
indicação de ilicitudes cometidas por suposta quadrilha em atuação naquela unidade federativa.
Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva ou de notícia de processo administrativo
transitado em julgado na esfera fiscal. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação de arquivamento.

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

127. Processo: 1.27.000.001421/2016-24 Voto: 6282/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima realizada diretamente no sítio eletrônico
do  MPF  acerca  de  práticas  ilícitas  supostamente  ocorridas  no  Estado  do  Piauí.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Relato que traz inúmeros fatos desconexos,  ora
atribuídos a um suposto PC Farias do Piauí, intitulado pelo próprio noticiante como esquema de
arrecadação, soferro, brazão vigilantes, oficina ferra, guincho, construtoras, empresas de limpeza,
emenda parlamentar órgãos indicados (sic). Peça ininteligível, confusa e desprovida de elementos
mínimos de coerência lógica que possam justificar a continuidade de procedimento investigatório
para  perquirir  sobre  fatos  que  não  se  revestem  de  verossimilhança.  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.

128. Processo: 1.29.000.000442/2016-58 Voto: 6304/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de furto (CP, art. 155). Subtração de um
aparelho móvel de coleta de dados de propriedade do IBGE. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Logo após o fato, não foram encontrados, nas proximidades do local, suspeitos
do delito. Inexistência de indícios mínimos de autoria. Inviabilidade de novas diligências. Falta de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

129. Processo: 1.29.000.001523/2016-75 Voto: 6281/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
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SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional da Polícia Federal no
Rio  Grande  do  Sul  dando  conta  de  suposta  prática  dos  crimes  de  comércio  e  de  tráfico
internacional de arma de fogo, bem como de tráfico de entorpecentes. Lei nº 10.826/03, arts. 17 e
18; Lei nº 11.343/06, art. 33. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Informação
da autoridade policial de que, após realizadas diligências, constatou-se a ausência de indícios de
prática ilícita por parte do investigado, pessoa idosa e sem antecedentes criminais.  Denúncia
possivelmente  motivada  por  desavenças  de  natureza  familiar.  Materialidade  delitiva  não
evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

130. Processo: 1.29.000.001595/2016-12 Voto: 6279/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de moeda falsa. CP, art. 289, § 1º. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV).  Relato de que o noticiante teria recebido em seu
estabelecimento comercial, localizado na cidade de Alvorada/RS, uma cédula falsa de R$ 100,00
(cem reais). Inviabilidade de identificação da pessoa responsável pelo repasse da nota falsa, visto
que inexistente sistema de segurança por câmera no estabelecimento capaz de fornecer imagem
clara dos clientes, bem como levando em conta o fato de que o noticiante não possui elementos
para  precisar  quando  exatamente  o  fato  ocorreu  ou  mesmo quem teria  pago  com a  cédula
contrafeita. Ausência de indícios mínimos que possibilitem a identificação da autoria.  Falta de
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

131. Processo: 1.29.000.002521/2016-01 Voto: 6280/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional da Polícia Federal no
Rio Grande do Sul dando conta de possível ilícito na realização de uma operação de saque em
um  caixa  eletrônico  pertencente  à  Caixa  Econômica  Federal  situado  na  cidade  de  Porto
Alegre/RS. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Informação da autoridade policial
de que,  após  realizadas diligências,  constatou-se a  falta  de  justa  causa para instauração de
inquérito policial, tendo em vista a ocorrência de mero defeito em um caixa eletrônico, bem como
a circunstância de a suposta vítima (correntista) não ter formalizado contestação. Ausência de
prejuízo à instituição bancária. Atipicidade 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

132. Processo: 1.30.001.004477/2012-10 Voto: 6057/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
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homicídio durante o regime militar praticado contra JOSÉ MENDES DE SÁ JÚNIOR (Comissão
Nacional  da Verdade,  Relatório,  Volume III,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  1178/1180).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diante das ameças à sua família, a vítima
decidiu se entregar aos órgãos de polícia do Estado em fevereiro de 1973. Em troca, exigiu a
liberdade de seu filho, o que ocorreu logo depois. Data provável da morte: 17/02/1973. Diversas
diligências realizadas. Depoimento de uma das irmãs da vítima, em que confirma as condições
em que se deu a morte de seu irmão e, ainda, relata todas as dificuldades para retirar o corpo do
Hospital Central do Exército. Caso em que não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja
pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade de identificação dos possíveis autores intelectuais e
dos executores.  Inexistência de diligências capazes de modificar  o panorama fático-probatório
atual. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

133. Processo: 1.30.002.000042/2011-05 Voto: 6274/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposto crime de denunciação caluniosa (CP,  art.  339).
Suposta conduta atribuída a Procuradores Federais que teriam dado ensejo à instauração de
procedimento administrativo para verificação de eventual ato de improbidade, praticado por outro
Procurador Federal, na obtenção de licença por motivo de doença em pessoa da família. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Procedimento Administrativo instaurado foi arquivado
por ausência de irregularidades na obtenção de licenças médicas por parte do Procurador Federal
requerente. Não restou comprovado que os Procuradores Federais sabiam ser falsa a informação
de que as licenças concedidas eram irregulares. É preciso que o agente do crime de denunciação
caluniosa tenha conhecimento de que o imputado é inocente. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

134. Processo: 1.31.000.001788/2015-34 Voto: 6168/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Crime de estelionato contra  o INSS.  CP,  art.  171,  § 3º.
Recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do respectivo titular. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de informações acerca de representante legal ou
procurador habilitado para recebimento do benefício. Embora tenha havido a renovação de senha
após o óbito do titular, a instituição bancária não dispõe de dados aptos a identificar o autor, bem
como a  Previdência  Social  não  conseguiu  informar  quem  realizou  a  operação  em razão  da
inexistência de representante legal cadastrado no seu sistema. Carência de linha investigativa
plausível, considerando, em especial, o tempo decorrido de quase 12 (doze) anos do último saque
efetuado. 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.

135. Processo: 1.32.000.000678/2014-37 Voto: 6154/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Eventual  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A), tendo em vista o não recolhimento das contribuições devidas pela
empresa privada à Previdência Social relativas à execução de obra no Município de Caroebe/RR.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  A ausência  de  repasse  da  contribuição
previdenciária se consumou em 20/07/2002 (mês de recolhimento). Pena máxima cominada de 5
(cinco) anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da
punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). A Receita Federal informou, ainda, que houve a
declaração de uma GFIP no valor de R$ 662,43 no mês de início da obra (junho/2002), mas,
embora não tenha havido o recolhimento desse valor, não ocorreu cobrança administrativa pelo
fato de o crédito estar abaixo de mil reais, estando hoje prescrito. Homologação do arquivamento.

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

136. Processo: 1.33.000.002629/2015-82 Voto: 6058/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de termo de audiência dos autos de Ação
de Reintegração/Manutenção de Posse, no qual a União solicitou ao MPF a adoção de medidas
necessárias  quanto  a  insinuações ofensivas  feitas  no  âmbito  de  processo  judicial  pela  parte
adversa, relativas aos motivos que levaram a AGU a requerer em juízo a retomada das áreas
adjacentes a sua atual sede  que é alugada  para futura construção de prédio próprio, em terreno
da União. Eventual crime contra a honra cometido em processo judicial. CP, art. 139. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Como destacado pelo Procurador-Chefe da União, ao
esclarecer o conteúdo da postulação, os fatos dizem respeito a meras insinuações proferidas em
sede de processo judicial, no exercício do direito de defesa concedido à parte. Conduta que não
se mostra apta a caracterizar o cometimento do crime de difamação. Condenação por litigância de
má-fé,  revelando-se  desnecessária  a  tomada  de  outras  providências  por  parte  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.

137. Processo: 1.34.021.000021/2016-19 Voto: 6243/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  estelionato  em  face  do  INSS.
Recebimento indevido de benefício de amparo ao idoso tendo em vista que a mãe da investigada
é titular de benefício de pensão por morte e, por isso, não preencheria o requisito de natureza
econômica (renda familiar  per capita seria superior  a  do salário mínimo).  CP, art.  171,  § 3º.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Entendimento jurisprudencial  firmado em
analogia ao art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) que desconsidera,
para  o  cálculo  da  renda  familiar  per  capita,  os  benefícios  já  percebidos  pelo  grupo  familiar.
Conclusão de que a investigada fazia jus ao benefício. Irrelevância da informação que, no caso,
deixou de ser prestada ao INSS. Elementar vantagem ilícita" não caracterizada. 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: 1.34.038.000025/2016-18 Voto: 6240/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPEVA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Procuradoria do Trabalho em Sorocaba/SP
para apurar possível prática dos crimes de estelionato e de falsidade ideológica. CP, arts. 171 e
299. Decisão de indeferimento de instauração de procedimento investigatório que se recebe como
Promoção  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Relato  de  que  o  Sindicato  dos
Trabalhadores  em  Transportes  Rodoviários  de  Sorocaba  e  Região  (que  não  integra  a  base
territorial  de  Itapeva/SP)  estaria  falsamente  declarando  representar  os  trabalhadores  deste
município,  tanto  ao  firmar  convenções  coletivas  como  deles  receber  valores  alusivos  a
mensalidades. Ausência de interesse federal.  Competência da Justiça Estadual para conhecer
dos fatos. Representação ao Ministério Público Estadual já encaminhada pela Procuradoria do
Trabalho em Sorocaba/SP. Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

139. Processo: JF-AÇA-0000227-55.2015.4.03.6107-
INCRD

Voto: 6347/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 7ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  ART.  28  DO CPP C/C ART.62,  IV,  DA LC 75/93.  PENHORA SOBRE O
FATURAMENTO.  DESCUMPRIMENTO  DE  DETERMINAÇÃO  JUDICIAL.  CRIME  DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, §1º, II, CP). DECLÍNIO INADEQUADO. INTERESSE DA
UNIÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação oriunda do Juízo da 2ª
Vara Federal de Araçatuba/SP, dando conta de que, nos autos de execução fiscal, a representante
legal da empresa que figura como executada, intimada acerca da penhora sobre percentual do
faturamento, não se manifestou nem justificou o não recolhimento dos valores devidos. 2. Consta
dos autos que houve promoção de arquivamento pelo crime de desobediência (CP, art. 330), o
qual  não  foi  homologada  por  esta  Câmara  sob  o  entendimento  de  que  a  conduta  em  tela
configuraria o crime de apropriação indébita com causa de aumento de pena (quando o agente
recebeu a coisa na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro
ou  depositário  judicial).  3.  O  Procurador  da  República  designado  promoveu  o  declínio  de
atribuições por entender que, sendo o crime de apropriação indébita, este teria recaído sobre o
patrimônio da empresa executada, não havendo dano ou prejuízo a bens ou interesse da União.
Discordância  do  Juízo  Federal.  4.  Verifica-se  que  os  valores  penhorados  e  posteriormente
indevidamente  apropriados  serviam para  garantir  execução fiscal,  demonstrando  assim  nítido
interesse da União a se configurar a competência da justiça federal para o caso. 5. Designação de
outro Membro do MPF para dar prosseguimento da persecução penal pelo crime de apropriação
indébita.

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.

140. Processo: JF-DF-0007828-42.2015.4.01.3400-
INQ

Voto: 6365/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: IPL. SUPOSTOS CRIMES DOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI Nº 8.069/90, ARMAZENAMENTO
DE  MATERIAL  PORNOGRÁFICO  INFANTOJUVENIL  EM  DISCO  RÍGIDO  VIRTUAL.  MPF:
PEDIDO  DE  DECLÍNIO  DO  APURATÓRIO  EM JUÍZO.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.
REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO (APLICAÇÃO ANALÓGICAO DO ART.  28 DO
CPP). ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL EM
RELAÇÃO À FEDERAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ELUCIDATIVAS.
APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 29 DESTE COLEGIADO. PRECEDENTES DO STF E DO
STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts.
241-A e  241-B  da  Lei  nº  8.069/90  (ECA),  tendo  em  vista  relatório  enviado  por  sociedade
empresária  ao  National  Center  for  Missing  &  Exploited  Children   NCMEC,  dando  conta  de
armazenamento online de material de conteúdo pornográfico infantojuvenil, por usuário de e-mail,
em disco rígido virtual (nuvem). 2. Pedido em Juízo de declínio do apuratório à Justiça Estadual,
ao argumento de não haver nos autos prova da transnacionalidade delitiva, não sendo o mero
armazenamento  das  imagens  em servidor  remoto  apto  a  delimitar  a  competência  da  Justiça
Federal,  não  havendo  nos  autos,  ademais,  prova  de  que  as  fotos  foram  distribuídas,
disponibilizadas ou publicadas em locais públicos da Internet. 3. Discordância do Magistrado, que
indeferiu o pleito ministerial, assinalando estarem as investigações em andamento, de modo que
não se pode afirmar, com plena segurança, a ausência de difusão do material por meio eletrônico
potencialmente  internacional.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e
Revisão, por analogia ao art. 28 do Código de Ritos Penais. 5. Arquivamento indireto. Declínio
prematuro. Competência residual da Justiça Estadual em relação à Justiça Federal. 6. Em recente
decisão, o Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do RE 628.624, publicado no DJE
06/04/2016,  que:  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.. 7. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de teor similar, só
decidiu pelo afastamento da competência da Justiça Federal porque: o Laudo Pericial realizado no
HD e notebook do investigado nada apontou no sentido de que o investigado disponibilizava,
publicava ou divulgava esse material em sites ou por qualquer outro meio ou forma fizesse com
que esse material cruzasse as fronteiras.. 8. Aqui, porém, não foi realizada perícia no computador
do investigado nem obtidas informações sobre os responsáveis pelos endereços de IP apurados,
para solicitação de dados dos usuários que utilizavam esses endereços quando das postagens,
nem  sobre  a  linha  telefônica  utilizada  para  as  conexões,  junto  às  empresas  de  telefonia  e
provedores de conexão à Internet. Ainda, de lista de registro enviada pela empresa prestadora do
serviço de correio eletrônico constam e-mails de contas possivelmente de domínio estrangeiro
relacionados à conta do investigado. 9. Assim, nos moldes da Orientação nº 29 deste Colegiado
existindo  diligências  para  melhor  elucidar  os  crimes  em exame,  o  declínio  do  feito,  no  atual
momento, mostra-se inadequado, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos em apuração.
10. Precedentes do STF (RE 628.624, publicado no DJE de 06/04/2016) e do STJ (CC 139090,
Dje de 29/06/2015). 11. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução
penal.

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

141. Processo: JF/FS/BA-0014247-
12.2014.4.01.3304-INQ

Voto: 6336/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE FEIRA DE 
SANTANA/BA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP) E FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297).  MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). COMPETÊNCIA
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DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito
policial instaurado para apurar os crimes de falsa identidade (art. 307 do CP) e falsificação de
documento público (CP, art. 297). 2. Consta dos autos que motorista, ao ser abordado por agentes
da  Polícia  Rodoviária  Federal,  teria  declarado  aos  policiais  nome fictício,  sendo  que  ao  ser
chamado por um dos caronas por seu nome verdeiro, despertou desconfiança dos agentes que,
em busca realizada no veículo, encontraram uma CNH e uma CTPS falsas com o nome fictício
primeiramente  declarado.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de
atribuições por entender que não houve uso de documento falso perante os agentes rodoviários
federais. Ainda, entendeu não configurado o crime de falsa identidade, haja vista a não ocorrência
do elemento subjetivo do tipo, qual seja a obtenção de vantagem em proveito próprio ou alheio ou,
ainda, causar dano a outrem. 4. O Juízo Federal,  por sua vez, discordou do entendimento do
parquet quanto a não ocorrência do crime de falsa identidade, haja vista ser factível inferir que o
investigado buscava obter alguma vantagem perante a PRF, ainda que fosse para escapar ou
dificultar o serviço de fiscalização efetuado pelos agentes. Ainda, consignou que o crime de falsa
identidade tem natureza formal, que se consuma independentemente da obtenção da vantagem.
5. Verifica-se prematura a conclusão da não ocorrência do crime de falsa identidade, haja vista
que da narrativa dos fatos infere-se que o investigado tinha por objetivo furtar-se a fiscalização da
PRF, como bem salientou o Juízo Federal. Assim, havendo indícios do cometimento de crime de
falsa identidade perante agentes da Polícia Rodoviária Federal, a atribuição para prosseguir no
feito é do Ministério Público Federal. 6. Não homologação do declínio de atribuições e designação
de outro Membro do Ministério Público Federal para dar continuidade à persecução penal.

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

142. Processo: JF/CE-0004952-34.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6345/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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. o art. 14)
praticado em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 06.11.2015, no
Município  de  Aquiraz/CE.  Arrombamento  de grade  e  danificação  de janela  da  citada  agência
federal, sem obtenção, contudo, de acesso à sala de tesouraria e subtração de objetos postais ou
outros bens, tendo em vista evasão dos investigados quando do soar do alarme de segurança.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Existência de imagem que
registrou o momento do crime, a qual, porém, por ser de baixíssima qualidade, não auxiliou na
identificação  de  nenhuma característica  dos  autores.  Ausência  de  testemunhas.  Carência  de
elementos  mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de Ritos Penais e do
Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

143. Processo: JF/CE-0009079-49.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 6384/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, § 3º DO CÓDIGO
PENAL.  ADULTERAÇÃO  DE  CHEQUE  DE  CORRENTISTA  DA  CEF.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62,  IV,  DA LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  PARQUET  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar crime de
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estelionato  contra  a  Caixa  Econômica  Federal,  previsto  no  art.  171,  §  3°  do  Código  Penal,
consistente  no  depósito  de  um  cheque  clonado,  indevidamente  compensado  em  favor  de
correntista de banco privado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito  por  entender  que  não  existem indícios  de  autoria  e  de  qualquer  diligência  apta  a  sua
identificação.  Discordância  do magistrado.  3.  Tem-se  que  o  simples  fato  do dinheiro  ter  sido
comprovadamente depositado na conta da investigada consubstancia vestígio relevante, já que
não se cogita de estelionatário que pratique depósitos aleatórios em contas de terceiros. Ainda,
não restou claro se a investigada auferiu qualquer proveito econômico diante do depósito, já que
sequer esclareceu se o mesmo foi sacado posteriormente de sua conta e qual foi, afinal, o destino
do  dinheiro.  4.  Dessa  forma,  sendo  a  investigada  beneficiária  do  cheque,  havendo  prova
inconteste da materialidade delitiva e indícios de autoria, o arquivamento se afigura prematuro
diante  da necessidade de investigação mais aprofundada dos fatos.  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 29.994/RJ, Rel. Min. Gurgel de
Faria,  Quinta  Turma,  DJe  23/02/2016.  6.  Designação de outro  Membro  do  Ministério  Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

144. Processo: JF/CE-0010844-55.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 6363/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

145. Processo: JF/MOC-0002271-
80.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 6392/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito  policial.  Crime  de  furto  qualificado  (CP,  art.  155,  §  4º,  I)  praticado  em desfavor  da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Diligencias.  Inexistência  de laudo sobre o  cofre  da referida agência.  Sistema de
alarme  desligado.  Caso  investigado  em que  não  há  registro  de  imagens,  nem indicação  de
testemunhas,  ou  mesmo possibilidade  de  identificação  de  suspeitos.  Ausência  de  elementos
mínimos  de  autoria  delitiva  e  inexistência  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento.

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

146. Processo: JF/PR/CAS-5000572-
91.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 6364/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTOS CRIMES DE DESCAMINHO (CP, ART. 334)
ATRIBUÍDOS  A  03  INVESTIGADOS.  IMPORTAÇÕES  IRREGULARES  DE  MERCADORIAS.
TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM R$ 723,45,  R$ 2.763,40 E R$ 16.722,19.
MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO  ANCORADO  NA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTE
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COLEGIADO. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. NOTÍCIA DE REITERAÇÕES DE CONDUTAS
DE  MESMA  NATUREZA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  BAGATELA.  ADEMAIS,
QUANTO A 01 AGENTE, O VALOR DO TRIBUTO ILUDIDO SUPEROU, AINDA, O PATAMAR DE
R$ 10.000,00 ADOTADO POR ESTE ÓRGÃO REVISOR. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E
DESTA 2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório que foi instaurado para apurar supostos
crimes de descaminho (CP, art. 334) atribuídos a 03 (três) investigados, tendo em vista apreensão
de mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória de
sua  regular  importação.  2.  Pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em Juízo  pelo  Procurador
oficiante,  com  base  na  insignificância,  uma  vez  que  os  valores  dos  tributos  suprimidos  são
inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), patamar previsto na Portaria nº 75/2012 do Ministério
da  Fazenda.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Arquivamento
inadequado. 6. Nos termos do Enunciado nº 49 deste Órgão Revisor: Admite-se o valor fixado no
art.  20,  'caput',  da  Lei  nº  10.522/2002  (R$  10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do
princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta.
Contudo, no caso presente, não se afigura possível incidência do referido verbete devido à notícia
de cometimento reiterado de condutas de mesma natureza pelos investigados. 7. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta 2ª CCR (HC nº 112.597/PR, 2ª
Turma, DJe: 10/12/2012; HC nº 258.953/MG, 5ª Turma, DJe: 02/04/2013; Procedimento MPF nº
1.25.000.001060/2015-18, julgado em 11/05/2015, à unanimidade). 8. Ademais, quanto a 01 (um)
agente,  o  valor  do tributo  iludido superou,  ainda,  o  patamar de R$ 10.000,00 (dez mil  reais)
adotado por este Colegiado. 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.

147. Processo: JF/PR/CAS-5002251-
34.2013.4.04.7005-INQ - Eletrônico 

Voto: 6388/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  CONTRA O  INSS  (CP,  ART.  171,  §3º).
REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de estelionato previdenciário, tipificado no art.
171 § 3º do Código Penal, consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário obtido
mediante  anotação  de  vínculo  empregatício  fictício.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito por não vislumbrar dolo na conduta da investigada, haja vista
ela  ter  confiado  em  terceira  pessoa  para  instruir  seu  pedido  de  aposentadoria,  o  que  veio
acontecer de forma fraudulenta. Discordância do Juízo Federal. 3. 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. 4. No caso, prematura a conclusão, baseada
meramente em depoimento prestado perante a autoridade policial, de que a investigada não tinha
conhecimento da fraude perpetrada contra o INSS. 5. Se, de fato, não houve dolo da investigada,
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.  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.
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148. 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

Ementa: IPL. IMPORTAÇÃO DE 35 GRAMAS DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. MPF: PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA ATIPICIDADE. DISCORDÂNCIA
DO JUIZ FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. CONDUTA TÍPICA QUE SE
AMOLDA AO ART. 33, § 1º, INC. I, CC. O ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/2006. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I, cumulado
com o art.  40,  inc.  I,  da Lei  nº  11.343/2006, tendo em vista apreensão,  em 11.03.2015,  pela
Alfândega da Receita Federal em Curitiba/PR, de encomenda postal contendo 35 (trinta e cinco)
gramas de sementes da planta de espécie Cannabis Sativa Linneu (maconha), importadas da
Suíça por destinatário residente em Porto Alegre/RS. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em
Juízo  pela  Presentante  do  Ministério  Público  Federal,  sob  a  tese  de  atipicidade  da  conduta
perpetrada, já que as sementes apreendidas não apresentaram a substância tetraidrocanabinol
(THC), não se enquadrando, portanto, como matéria-prima destinada à preparação da droga. 3.
Discordância do Magistrado Federal, que entendeu se amoldarem os fatos ao delito previsto no
art.  28,  caput,  cc.  o  §  1º,  da  Lei  de  Drogas.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal cumulado
com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Arquivamento inadequado. 6. Ainda que
as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC, tal circunstância não afasta a
tipicidade da conduta e ajuste ao inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o tipo penal em
tela  faz menção à matéria-prima destinada à preparação,  ou seja,  é  despiciendo o início  do
preparo, a tanto bastando que sirva à fabricação, de modo que a importação da semente implica,
por si só, importação de material que serve à etapa de preparo de narcótico. 7. Precedente do
Superior  Tribunal  de  Justiça  (HC  100.437/SP,  Quinta  Turma,  DJe  02/03/2009).  8.  Conduta
investigada que é típica e se amolda, prima facie, ao art. 33, § 1º, inc. I, cc. o art. 40, inc. I, da Lei
nº 11.343/2006, diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do
entorpecente, ainda que para consumo próprio. 9. Designação de outro Membro do MPF para dar
prosseguimento à persecução penal.

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

149. Processo: JF/PR/CUR-5027869-
25.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 5270/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO  JUIZ  FEDERAL.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 45g de sementes de maconha (Cannabis
Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos entendendo atípica a conduta. Discordância do magistrado. 3. Ainda que
as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC  (tetrahidrocanabinol),  tal
circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I
do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o
produto químico destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da
produção. 4. A conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da
importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. Precedentes
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STJ (AgRg no Resp 1442224/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em  24/05/2016,  Dje  13/06/2016;  AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.  Min.  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015) 5. Assim, independentemente
de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda
da substância entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de
tipicidade formal, que será devidamente avaliada na instrução processual. 6. Designação de outro
membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

150. Processo: JF/PR/CUR-5031861-
91.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 5268/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO  JUIZ  FEDERAL.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 125g de sementes de maconha (Cannabis
Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos entendendo atípica a conduta. Discordância do magistrado. 3. Ainda que
as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC  (tetrahidrocanabinol),  tal
circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I
do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o
produto químico destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da
produção. 4. A conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da
importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. Precedentes
STJ (AgRg no Resp 1442224/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em  24/05/2016,  Dje  13/06/2016;  AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.  Min.  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015) 5. Assim, independentemente
de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda
da substância entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de
tipicidade formal, que será devidamente avaliada na instrução processual. 6. Designação de outro
membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

151. Processo: JF/PR/GUAI-5000895-
60.2016.4.04.7017-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 6329/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GUAÍRA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS
NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALORES INFERIORES AO PATAMAR PREVISTO NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório
instaurado em virtude de Representação Fiscal Para Fins Penais, com o escopo de apurar o crime
de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão de tributos no valor de R$ 3.412,85. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da
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insignificância ao caso. Consignou, ainda, que a habitualidade não seria fator de afastamento da
insignificância,  já que a soma dos tributos federais  das autuações anteriores não superaria o
patamar de R$ 20.000,00. 3. Discordância do Juiz Federal, que entendeu inaplicável o princípio
da insignificância quando da existência de reiteração delitiva.  Revisão de arquivamento (CPP,
artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR,
Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro
para a  aplicação do princípio  da insignificância  ao crime de descaminho,  desde que ausente
reiteração da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013). Contudo, no presente caso,
não se afigura possível a sua incidência devido à prática reiterada de delito da mesma natureza
pelo  investigado.  5.  A prática  reiterada  da  mesma  conduta  delitiva  impede  que  o  fato  seja
considerado como destituído de significação penal. A recalcitrância no cometimento de delitos faz
surgir  o desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do
Estado e, desse modo, impede que o fato se apresente como insignificante perante o Direito.
Precedentes (STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe). 6. Designação
de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

152. Processo: JF/PR/PAT-5002370-
03.2015.4.04.7012-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 6359/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO.  SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP,  ART.  334).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  50  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  AMPARO  NA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO
DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NO  FEITO,  COM  REALIZAÇÃO  DE
DILIGÊNCIA  ACERCA  DE  REITERAÇÃO  DE  CONDUTA  DE  MESMA  NATUREZA.
CUMPRIMENTO DA MEDIDA PELA PROCURADORA DESIGNADA. RETORNO DO CADERNO
INQUISITIVO A ESTE COLEGIADO.  REGISTRO DE VÁRIAS REITERAÇÕES.  DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À PROCURADORA DESIGNADA PARA DAR CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO
CRIMINAL, COMO LONGA MANUS. 1. Procedimento investigatório que foi instaurado para apurar
suposta prática de contrabando, crime plasmado no art. 334 do Diploma Aflitivo, após a redação
dada pela Lei nº 13.008/2014, tendo em vista apreensão de 50 (cinquenta) maços de cigarros de
procedência estrangeira, desacompanhados de documentação fiscal, apta a comprovar a regular
importação. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República
oficiante,  com  amparo  na  insignificância.  3.  Discordância  do  Magistrado,  que  entendeu  ser
inaplicável o princípio em referência ao crime de contrabando. 4. Remessa dos autos a esta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão (art.  28 do CPP cc. o art.  62, in. IV, da LC nº 75/93). 5.
Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal, com realização de
diligência para aferição de reiteração de conduta de mesma natureza. 6.  Retorno do caderno
inquisitivo a este Colegiado. 7. Procuradora designada que assinalou não ter sido lançada nos
autos, quando do envio para revisão, a íntegra da respectiva notícia de fato no Sistema E-proc,
nem procedida  à  juntada  física  das  folhas  pertinentes,  o  que  teria  inviabilizado  a análise  do
arquivamento  por  esta  2ª  CCR,  pelo  que  realizou  extração  de  cópia  integral  do  referido
procedimento e remeteu os autos, novamente, a este Colegiado. 8. Incidência da Orientação nº
25/2016 deste Órgão Revisor. 9. Verificação de que o investigado é contumaz nesta prática de
delitos da mesma natureza (registro de outros 7 procedimentos similares e 2 autuações fiscais).
Inaplicabilidade do princípio da bagatela ao caso. 10. Tendo o Procurador anteriormente oficiante
já exarado seu entendimento sobre o caso e tendo esta 2ª CCR, em atenção ao princípio da
independência funcional e ao exercer sua atribuição revisional e deliberar em sentido diverso da
manifestação do Membro do MPF, designado novo Membro para prosseguir na persecução penal,
o designado deve dar cabo ao feito na qualidade de longa manus. 11. Devolução dos autos à
Procuradora designada para dar continuidade à persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução os autos à
Procuradora designada para dar continuidade à persecução penal, na qualidade de longa manus,
nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

153. Processo: JF/PR/PAT-5002382-
17.2015.4.04.7012-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 6361/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO.  SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP,  ART.  334).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  20  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  AMPARO  NA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO
DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NO  FEITO,  COM  REALIZAÇÃO  DE
DILIGÊNCIA  ACERCA  DE  REITERAÇÃO  DE  CONDUTA  DE  MESMA  NATUREZA.
CUMPRIMENTO DA MEDIDA PELA PROCURADORA DESIGNADA. RETORNO DO CADERNO
INQUISITIVO A ESTE COLEGIADO.  REGISTRO DE VÁRIAS REITERAÇÕES.  DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À PROCURADORA DESIGNADA PARA DAR CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO
CRIMINAL, COMO LONGA MANUS. 1. Procedimento investigatório que foi instaurado para apurar
suposta prática de contrabando, crime plasmado no art. 334 do Diploma Aflitivo, após a redação
dada pela Lei  nº 13.008/2014, tendo em vista apreensão de 20 (vinte) maços de cigarros de
procedência estrangeira, desacompanhados de documentação fiscal, apta a comprovar a regular
importação. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República
oficiante,  com  amparo  na  insignificância.  3.  Discordância  do  Magistrado,  que  entendeu  ser
inaplicável o princípio em referência ao crime de contrabando. 4. Remessa dos autos a esta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão (art.  28 do CPP cc. o art.  62, in. IV, da LC nº 75/93). 5.
Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal, com realização de
diligência para aferição de reiteração de conduta de mesma natureza. 6.  Retorno do caderno
inquisitivo a este Colegiado. 7. Procuradora designada que assinalou não ter sido lançada nos
autos, quando do envio para revisão, a íntegra da respectiva notícia de fato no Sistema E-proc,
nem procedida  à  juntada  física  das  folhas  pertinentes,  o  que  teria  inviabilizado  a análise  do
arquivamento  por  esta  2ª  CCR,  pelo  que  realizou  extração  de  cópia  integral  do  referido
procedimento e remeteu os autos, novamente, a este Colegiado. 8. Incidência da Orientação nº
25/2016 deste Órgão Revisor. 9. Verificação de que o investigado é contumaz nesta prática de
delitos da mesma natureza (registro de outros 5 procedimentos similares e 2 autuações fiscais).
Inaplicabilidade do princípio da bagatela ao caso. 10. Tendo o Procurador anteriormente oficiante
já exarado seu entendimento sobre o caso e tendo esta 2ª CCR, em atenção ao princípio da
independência funcional e ao exercer sua atribuição revisional e deliberar em sentido diverso da
manifestação do Membro do MPF, designado novo Membro para prosseguir na persecução penal,
o designado deve dar cabo ao feito na qualidade de longa manus. 11. Devolução dos autos à
Procuradora designada para dar continuidade à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução os autos à
Procuradora designada para dar continuidade à persecução penal, na qualidade de longa manus,
nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

154. Processo: JFRJ/NTR-0500550-
38.2015.4.02.5102-INQ

Voto: 6367/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  149  DO  CÓDIGO  PENAL.  RELATÓRIO  DE
FISCALIZAÇÃO  REALIZADO  PELO  MTE.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO EXAMINADO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR. ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  ESCRAVIDÃO  CONTEMPORÂNEA.  CONDIÇÕES  DEGRADANTES  DE
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TRABALHO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado após
envio  ao Ministério  Público Federal  de relatório  de  fiscalização pelo  Ministério  do  Trabalho e
Emprego,  para  apurar  suposto  crime  tipificado  no  art.  149  do  Código  Penal  praticado  por
representantes legais de sociedade empresária privada e ente intermediário na contratação da
mão-de-obra,  que,  em obra na cidade de Niterói/RJ,  estariam submetendo 25 (vinte  e cinco)
trabalhadores  à  condição  análoga  à  de  escravo,  em  03  (três)  alojamentos  com  diversas
irregularidades. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República
oficiante, com amparo em declarações prestados no curso das investigações pelos auditores do
trabalho responsáveis pela  fiscalização e elaboração do referido relatório,  no sentido de que,
dentre as diversas irregularidades constatadas, não foi identificado nenhum ilícito de natureza
penal 3. Discordância do Juiz Federal,  que indeferiu o pleito ministerial,  assinalando entender
prematuro o arquivamento tão só com base nas declarações dos auditores ouvidos 4. Remessa
dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP e do art. 62, inc. IV, da LC
nº  75/93).  5.  Arquivamento  inadequado.  Autoria  e  materialidade  delitivas.  6.  O  tipo  penal  de
redução  a  condição  análoga  à  de  escravo  dispõe  que  é  crime  sujeitar  alguém  a  jornadas
exaustivas ou a condições degradantes de trabalho. não devem ser interpretadas como condições
laborais  degradantes  unicamente  aquelas  relacionadas  ao  exercício  direto  do  trabalho,  mas,
também, as condições indiretas que viabilizam a prática da atividade laboral.  7.  No particular,
segundo  o  mencionado  relatório  de  fiscalização,  dentre  várias  irregularidades  atestadas,  os
investigados: (a) deixaram de garantir o fornecimento de água refrigerada, não havendo geladeira
e filtro no local, sendo os obreiros obrigados a beber água de bica, sem nenhum processo de
purificação; (b) deixaram de manter o alojamento em estado de conservação, higiene e limpeza
(registro fotográfico em mídia anexada aos autos atesta o estado precário do ambiente, havendo,
inclusive,  lixos  em cômodos);  (c)  deixar  de  fornecer  lençol  e/ou  fronha  e/ou  travesseiro  e/ou
cobertor  ou  fornecer  roupa  de  cama  em  condições  inadequadas  de  higiene  (alguns  poucos
conjuntos de lençóis encontrados eram dos próprios trabalhadores); (d) admitiram ou mantiveram
empregado sem o  respectivo  registro  em livro,  ficha  ou  sistema eletrônico competente;  e  (e)
descontaram do  salário  dos  empregados valor  referente  a  vestuários,  equipamentos  e  outros
acessórios fornecidos e utilizados no local  de trabalho.  8.  Ilícitos constatados que,  consoante
consignado expressamente na conclusão do próprio relatório de fiscalização (vide mídia digital
anexa), configuram inequívoca condição degradante de labor, configurando, assim, o crime de
redução a condição análoga à de escravo (escravidão contemporânea). 9. Ausência de vinculação
do Ministério Público Federal, na condição de dominus litis, ao entendimento jurídico declinado
pelos  profissionais  auditores  do  trabalho,  no  que  diz  respeito  à  tipificação  penal  dos  fatos
fiscalizados e relatados. 10. Designação de outro Membro do Ministério Publico Federal para dar
prosseguimento à persecução penal.

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

155. Processo: JF-SOR-0004261-64.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 6324/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS
NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALORES INFERIORES AO PATAMAR PREVISTO NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório
instaurado em virtude de Representação Fiscal Para Fins Penais, com o escopo de apurar o crime
de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão de tributos no valor de R$ 3.406,54. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da
insignificância ao caso. 3. Discordância do Juiz Federal, que entendeu inaplicável o princípio da
insignificância quando da existência de reiteração delitiva. Revisão de arquivamento (CPP, artigo
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28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, Admite-se
o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013). Contudo, no presente caso, não se
afigura possível a sua incidência devido à prática reiterada de delito da mesma natureza pelo
investigado. 5. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja considerado
como destituído de significação penal.  A recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir  o
desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e,
desse modo, impede que o fato se apresente como insignificante perante o Direito. Precedentes
(STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe). 6. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

158. Processo: JF/SP-0004641-34.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 5267/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO  JUIZ  FEDERAL.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 20 sementes de maconha (Cannabis Sativa
Linneu), oriundas do exterior. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
dos autos entendendo atípica a conduta. Discordância do magistrado. 3. Ainda que as sementes
de maconha não contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol),  tal  circunstância não
afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33
da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico
destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção. 4. A
conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da importação de
insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. Precedentes STJ (AgRg no
Resp 1442224/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016,
Dje  13/06/2016;  AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.  Min.  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015) 5. Assim, independentemente de a importação
das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância
entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,
que será devidamente avaliada na instrução processual. 6. Designação de outro membro para dar
prosseguimento à persecução penal.

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

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

Voto: 4716/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

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

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

160. Processo: JF/SP-0005957-82.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 6449/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME PREVISTO NO ART.  33,  C/C ART. 40,  I,  AMBOS DA LEI  Nº
11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93, ART. 62, INC. IV). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime
previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 10
sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  entendendo  atípica  a  conduta.
Discordância do magistrado. 3. Adotando-se as teorias objetivo-material e objetivo-individual, as
que melhor se coadunam com o art. 14, inc. II, do Código Penal, verifica-se que a importação de
semente  de  maconha constitui  ato  executório  para  o  delito  de  tráfico  de  drogas.  Ao  adquirir
sementes de maconha o agente, irrefutavelmente, pretende-se plantá-las, semeá-las, sendo que
nas  flores  e  nas  folhas  das  sementes  germinadas  aparecerá  o  tetrahidrocannabinol  (THC),
substância entorpecente proibida no país. 4. Ainda que as sementes de maconha não contenham
o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta,
pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a
droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado a sua preparação,
sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. A conduta do investigado se
amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da importação de insumo ou matéria-prima
para  a  produção/confecção  do  entorpecente.  Precedentes  (AgRg no AREsp 892.613/SP,  Rel.
Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016,  DJe
29/06/2016; AgRg no HC 339.254/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
16/06/2016, DJe 28/06/2016) 6. A importação de matéria-prima proibida é incompatível o princípio
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da insignificância, diante da lesão ao bem jurídico tutelado (saúde pública) e considerados os
valores  ético-jurídicos  que  o  sistema  normativo-penal  resguarda.  Precedente  (AgRg no  REsp
1442224/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016,
DJe 13/06/2016) 7. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

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

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

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

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

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

162. Processo: DPF/JFA-00649/2013-INQ Voto: 6386/2016 Origem: GABPR18-CARSM - 
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES

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

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
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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 da beneficiária 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.

163. Processo: 1.14.000.001507/2016-13 Voto: 6404/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA (CP,
ART. 203). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). SIMULAÇÃO DE LIDE TRABALHISTA.
CRIME PRATICADO CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  de  lide  simulada,  ocorrida  em
Reclamação Trabalhista, com a finalidade de homologação de acordo que tinha como propósito
reduzir  direitos  dos  trabalhadores  de  sociedade  empresária.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual, aduzindo que o
crime do art. 203 do Código Penal teria sido cometido por empresa privada com o fito de frustrar
direitos  trabalhistas  de  funcionários  individualizados,  no  âmbito  de  relações  empregatícias
específicas  e  determinadas,  não  havendo  ofensa  à  organização  do  trabalho  ou  a  própria
administração  da  justiça  do  trabalho.  3.  A simulação  de  lide  para  homologação  de  acordo
fraudulento perante a Justiça Trabalhista, com a intenção de levá-la a erro, atinge diretamente
interesses  e  serviços  prestados pelo  órgão  judiciário  da  União,  fixando-se  a  competência  da
Justiça Federal. 4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para dar continuidade à persecução penal.

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

164. Processo: 1.34.006.000143/2016-01 Voto: 6377/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO (CP,
ART. 299 e 171, §3º) CONSISTENTE NA OBTENÇÃO DE DOIS CPF'S. REVISÃO DO DECLÍNIO
(LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  C/C  28  DO  CPP).  DECLÍNIO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de falsidade ideológica e estelionato
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(art. 299 e estelionato, art. 171, §3º, do CP), ante a noticia de que particular teria 2 (dois) CPF's. 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição por não vislumbrar nos
autos  qualquer  elemento  que  aponte  atribuição  do  parquet  federal  para  o  caso.  3.  Declínio
prematuro. 4. Ausência de diligências investigatórias visando melhor esclarecer os fatos. No caso,
a Receita Federal sequer foi oficiada para informar como se deu a duplicidade do cadastro e,
ainda, se este foi utilizado para obtenção de vantagens fiscais ou mesmo utilizado perante ente
federal.  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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

165. Processo: SRPF-AP-00023/2014-INQ Voto: 6358/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARQUIVAMENTO COM BASE NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO À AUTO-INCRIMINAÇÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
INAPLICABILIDADE  AO  CASO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar
o crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85, tendo em vista que responsável legal por sociedade
empresária  investigada  nos  autos  de  Inquérito  Civil  Público,  desobedeceu  às  notificações
expedidas pelo Ministério Público do Trabalho. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  presente  apuratório  tendo  em vista  que  as  informações  eram destinadas a
subsidiar inquérito civil que visava a apuração de irregularidades trabalhistas por parte da própria
empresa, vindo a incidir no caso o princípio a não-autoincriminação (nemo tenetur se detegere). 3.
Segundo precedente do STF o privilégio contra a auto-incriminação traduz direito público subjetivo
assegurado a qualquer pessoa que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva
prestar  depoimento  perante  órgãos  do  Poder  Legislativo,  do  Poder  Executivo  ou  do  Poder
Judiciário.  (...)  O  direito  ao  silêncio  enquanto  poder  jurídico  reconhecido  a  qualquer  pessoa
relativamente  a  perguntas  cujas  respostas  possam  incriminá-la  (nemo  tenetur  se  detegere)
impede, quando concretamente exercido,  que aquele  que o invocou venha,  por  tal  específica
razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (STF -
Pleno - HC nº 79.812-8/SP - Rel. Min. Celso de Mello - Diário da Justiça, Seção 1, 16 fev. 2001, p.
91).  4.  Ou seja,  o  direito  fundamental  a  não  auto-incriminação  incide  quando  da  fala  ou  do
comportamento do investigado possa resultar uma persecução penal contra ele. Não é, contudo, o
caso dos autos. 5. No caso, as informações requisitadas pelo MPT se deram em procedimento
que tinha por objeto assédio moral e abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador,
tendo sido requisitado a empresa tão somente a cópia do contrato social, suas alterações, CNPJ
de todos os estabelecimento que possui no Estado do Amapá, bem como lista contendo o nome
de todos os funcionários da empresa e suas respectivas funções. 6. Em suma, as informações
requisitadas poderiam dar azo a sanções restritas ao âmbito trabalhista e cível, não justificando a
incidência do direito a não-incriminação ao caso. 7. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para dar continuidade à persecução penal.

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

166. Processo: 1.14.000.000516/2016-89 Voto: 6368/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: PIC. SUPOSTO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO PRATICADO APÓS O ADVENTO DA LEI
Nº  12.683/2012  COM  POSSÍVEL  ANTECEDENTE  EM  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
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PESSOAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO.
ARQUIVAMENTO INADEQUADO. POSSÍVEL LAVAGEM DE CAPITAIS QUE SE DEU EM 2015,
SOB A ÉGIDE DA NOVA LEI, QUE PERMITE CONFIGURAR COMO CRIME ANTECEDENTE
QUALQUER  INFRAÇÃO  PENAL,  AINDA QUE  PERPETRADA ANTES  DE  SEU  ADVENTO.
NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  INVESTIGATIVAS  QUANTO  À  EXISTÊNCIA DE  DELITO
DIVERSO COMO ANTECEDENTE DA RECICLAGEM. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME TRIBUTÁRIO. 1.
Procedimento investigatório criminal instaurada para apurar suposto crime de lavagem de dinheiro
praticado após o advento  da Lei  nº  12.683/2012,  tendo em vista  envio  ao Ministério  Público
Federal do relatório de inteligência financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras
COAF,  informando  movimentações  financeiras  atípicas  pela  investigada,  no  período  de
05.01.2015  a  17.06.2015,  no  importe  de  R$  1.033.307,00  (hum milhão  e  trinta  e  três  mil  e
trezentos e sete reais). 2. Agente que foi denunciada no ano de 2012 pelo Parquet Federal, pela
prática de crime de tráfico internacional de pessoas, ocorrido no ano de 2006. 3. Promoção de
arquivamento do apuratório pela Procuradora da República oficiante, sob a alegativa de ter sido o
crime antecedente praticado em 2006, época em que não constava do rol taxativo de delitos da
antiga lei de branqueamento. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério  Público Federal  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  5.  Arquivamento  inadequado.  6.
Possível lavagem de capitais que se deu em 2015, sob a égide da nova lei, que permite configurar
como crime antecedente qualquer delito ou contravenção, ainda que perpetrado antes de seu
advento. 7. Mesmo datando a conduta do tráfico internacional de pessoas de longo tempo (ano de
2006), não há óbice a configurar possível delito antecedente ao money laundering, já que este
último  é  um  conjunto  de  operações  marcado  pelas  etapas  de  conversão  (placement),
dissimulação (layering) e integração (integration) de bens, direitos e valores, no fito de reciclar e
tornar aparentemente lícitos ativos provenientes de ilícitos penais. 8. Lado outro, conquanto se
verifique não estar o braqueamento relacionado ao referido crime antecedente, há a necessidade
de  diligências  investigativas  quanto  à  existência  de  delito  diverso  como  antecedente  ao  de
reciclagem, de modo que o fato criminoso ora examinado (lavagem) não deve ser arquivado sem,
antes, se proceder ao exaurimento de diligências, perquirindo a origem dos recursos financeiros
movimentados atipicamente, nos moldes da Orientação nº 24 deste Colegiado. 9. Designação de
outro Membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

167. 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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto crime previsto  no art.  297,  § 3º,  inc.  II,  do Código Penal.  Inserção
indevida de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social  CTPS pelo investigado, que
teria anotado vínculo fictício com sociedade empresária privada, no ano de 2006, no intuito de
concorrer a cargo de Presidente de Sindicato de Trabalhadores, no Município de Imperatriz/MA.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Realização  da  anotação
indevida, apenas, para concorrer ao referido cargo municipal. Ausência de ofensa a bens, serviços
ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

168. Processo: DPF/RDO/PA-00079/2014-INQ Voto: 6360/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
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AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado por instituição de ensino à
distancia que teria concedido diploma falso a particular em nome da Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo
suportado unicamente pela estudante. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

169. Processo: 1.00.000.005111/2016-22 Voto: 6395/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO  (CP,  ART.  299  E  297).  REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).
INSISTÊNCIA DA REMESSA À PRM - RIO DO SUL/SC.  1.  Inquérito  Policial  instaurado para
apurar possíveis crimes de falsidade ideológica e falsificação de documento público (CP, art. 299
c/c 297), ante a noticia de que servidora pública estadual teria, ao assumir cargo público federal,
prestado declaração inverídica sobre não cumulação de cargo público.  Após a descoberta da
fraude, e visando encobri-la, teria falsificado também documento público supostamente emitido
pela Secretaria de Educação de Santa Catarina. 2. Consta dos autos que o primeiro crime, a
declaração ideologicamente falsa de não cumulação de cargos teria sido apresentada na cidade
de Blumenau/SC para  assumir  o  cargo  de  professora  do  Instituto  Federal  Catarinense.  Já  o
segundo documento falso - ofício do Gerente de Educação do Estado de Santa Catarina - foi
confeccionado e utilizado no Campus da cidade Rio do Sul/SC. 3. Dessa forma, num primeiro
momento, visando a definição do local de apuração dos crimes, houve declínio de atribuição em
Juízo da PRM- Blumenau/SC para à Subseção Judiciária de Rio do Sul/SC, tendo em vista que o
art. 78, II, a do CPP, disciplina que no concurso de jurisdições de mesma categoria preponderá a
do lugar da infração a qual for cominada pena mais grave. Assim, como a pena cominada para o
crime  de  falsidade  material  de  documento  público  é  superior  à  pena  do  crime  de  falsidade
ideológica os autos seriam encaminhados à Rio do Sul/SC. 4. Entretanto,  o Juízo Federal  de
Blumenau, revendo o entendimento acerca da tipificação do segundo delito, e consequentemente
a de remessa dos autos à Rio do Sul/SC, entendeu que o crime consistente na falsificação de
oficio supostamente emitido pelo Gerente de Educação estadual encontraria melhor adequação
típica no crime descrito no art.  301, §1º do CP (Atestar ou certificar falsamente, em razão de
função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público), e não no do art.
297  da  mesma  lei,  e  reconheceu  sua  própria  competência.  5.  O  Procurador  da  República
oficiante, discordando do Juízo Federal, fixou o entendimento de que a conduta narrada amolda-
se ao art. 297 do CP, haja vista que o documento falsificado não teria natureza de atestado ou
certidão, devendo os autos serem remetidos a Rio do Sul/SC. Remessa dos autos à 2ª CCR. 6.
De fato,  existe  razão ao Procurador  da República  oficiante,  no sentido  de que o documento
falsificado não consiste em atestado nem certidão, o que prejudica a adequação ao art. 301, §1º
do CP. 7. Dessa forma, considerando que a conduta se amolda ao art. 297 do CP, o declínio de
atribuições para a PRM  Rio do Sul é medida que se impõe. 8. Atribuição da PRM  Rio do Sul/SC
para o prosseguimento da persecução penal.

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

170. Processo: 1.14.009.000323/2016-48 Voto: 6369/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de exercício ilegal da medicina (CP, art.
282).  Noticia  de  que  medico  Boliviano  estaria  exercendo  ilegalmente  a  profissão  no  Brasil.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de ofensa direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

171. Processo: 1.16.000.001245/2016-12 Voto: 6371/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Incitação ao crime (CP, art. 286) e constituição de milícia privada (CP, art. 288-A).
Secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura  CONTAG teria convocado
camponeses a iniciar uma onda criminosa de invasões de terra contra o impeachment, incitando
invasão a terras e gabinetes de parlamentares a favor do impeachment. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A mera incitação a crime não constitui ofensa a bens,
serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas federais.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

172. Processo: 1.19.001.000213/2016-70 Voto: 6320/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Noticia de fato. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º).
Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, dando conta de
movimentações financeiras atípicas.  Revisão de declínio  de atribuições  (Enunciado nº  32  2ª
CCR). Entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Federal
somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em
detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas  públicas;  ou  quando  o  crime  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.
Precedente  STJ  (CC  113.359/RJ,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe
05/06/2013). No caso, as informações não denotam qualquer ocorrência de crime antecedente de
competência da Justiça Federal, havendo noticia de que o ex- Presidente da Câmara Municipal de
Davinópolis/MA é investigado em inquérito civil público movido pelo Ministério Público Estadual do
Maranhão por  improbidade administrativa.  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.

173. Processo: 1.20.004.000112/2016-58 Voto: 6357/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsificação de documento público ou de falsidade ideológica
(CP, art. 297 ou 299) e de uso de documento público falso (CP, art. 304). Contrafação de Anotação
de Responsabilidade Técnica  ART em nome de engenheira civil e apresentação à Prefeitura do
Município de Barra do Garças/MT. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Falsum que foi absorvido pelo seu posterior uso pelo investigado perante órgão municipal.
Na  linha  da  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  irrelevante,  para  definição  da
competência para processar a ação penal, o órgão responsável pela expedição do documento,
servindo como critério aquele perante o qual esse foi apresentado (CC 108.024/SC, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 11/12/2013). Incidência do
Verbete Sumular nº  546 do STJ1. Ausência de ofensa a bens,  serviços ou interesse direto e
específico da União,  ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

174. Processo: 1.25.000.002279/2016-15 Voto: 6323/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

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

175. Processo: 1.27.000.001302/2016-71 Voto: 6355/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de apropriação indébita  majorada (CP, art.  168,  §  1º,  inc.  III).
Representante que relata retenção de valores além do devido referente a honorários advocatícios
por parte  de advogado constituído  em ação que  tramitou perante  Juízo  Federal.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).  Eventual prejuízo causado pelo
ilícito que é restrito, exclusivamente, a interesses de particular.  Inexistência de elementos que
denotem ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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176. Processo: 1.29.000.000597/2016-94 Voto: 6318/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Professor coordenador de Grupo de Pesquisa pertencente a universidade privada
estaria obrigando os alunos a lhe repassarem o valor das bolsas de estudos a eles concedidas.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verba pertencente a a instituição
privada. Inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

177. Processo: 1.29.011.000161/2016-76 Voto: 6331/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Crime militar de injúria (CPM, art. 216). Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ª
CCR). Suposto crime cometido por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar
na mesma situação ou assemelhado (art. 9ª, II, a, do CPM). Competência da Justiça Militar da
União. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

178. Processo: 1.34.001.005184/2016-26 Voto: 6356/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes de falsidade de documento particular e uso de tal documento
falso  (CP,  arts.  297  e  304).  Atestados  médicos  contrafeitos  e  apresentados  a  sociedade
empresária privada por empregado, com o intuito de justificar afastamento do trabalho. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR/MPF).  Documentos  que  não  foram
apresentados à Justiça Laboral, mas, sim, ao ente coletivo empregador. Ausência de ofensa a
bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas,  ou
empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal. 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.

179. Processo: 1.34.021.000108/2016-96 Voto: 6342/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Sociedade empresária
teria apresentado, em processo licitatório promovido pelo Departamento de Água e Esgoto de
Jundiaí, Certidão Negativa de Débito falsa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Documento apresentado a órgão municipal. Aplicação da Súmula 546 STJ  A competência para
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processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão
ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.
Ausência  de ofensa  a  bens,  serviços  ou interesse  direto  e  específico  da  União,  ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas federais. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

180. Processo: DPF/AGA/TO-00401/2013-INQ Voto: 6380/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  descumprimento  de  requisição  efetuada  por  Membro  do  Ministério
Público  do  Trabalho  a  Presidente  de  Sindicato  de  Mototaxistas,  Motoboys  e  Motofrete  de
Araguaína/TO para instruir ação civil pública (Lei 7.347, art. 10). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Atraso  justificado.  Posterior  cumprimento  da  determinação  judicial.
Ausência de dolo na conduta perpetrada. 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.

181. Processo: DPF/JFA-00016/2016-INQ Voto: 6403/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito policial. Representação apócrifa. Supostos crimes de estelionato majorado (CP, art. 171,
§  3º)  praticados  em  desfavor  do  Instituto  nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Recebimentos
indevidos de seguro desemprego e de auxílio-doença por 02 (dois) empregados, demitidos por
sociedade empresária privada e readmitidos por outro ente coletivo. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Quanto ao trabalhador beneficiado pelo auxílio-doença, após
oitiva  do  representante  legal  da  sociedade  empresária  responsável  pelo  anterior  vínculo
empregatício, restou confirmado o afastamento do empregado de suas atividades por um período,
para tratamento de saúde. Quanto ao trabalhador beneficiado pelo seguro desemprego, conforme
cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social  CTPS, verifica-se que, durante o período
do recebimento  do  seguro,  encontrava-se,  de  fato,  desempregado.  Crimes  não  configurados.
Homologação do arquivamento.

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

182. Processo: DPF/PI-00368/2015-IPL Voto: 6338/2016 Origem: GABPRM1-SLR - SAULO 
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 19.01.2015, no Município de
Jerumenha/PI. Arrombamento da citada agência e subtração de R$ 92.938,52 (noventa e dois mil
novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de imagens da ocorrência delitiva. Exame papiloscópico que
concluiu não haver nenhum fragmento de impressão papilar com condições técnicas mínimas
necessárias  para  exame  de  confronto  e  individualização.  Ausência  de  testemunhas  aptas  a
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identificarem  os  criminosos.  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.

183. Processo: JFA/TO-0000742-96.2016.4.01.4301-
INQ

Voto: 6327/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito policial. Relato anônimo de comercialização de produto agrotóxico contrabandeado em
estabelecimentos privados nos Municípios de Araguaína/TO, Santa Fé do Araguaia/TO e região.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Realização de fiscalização no
local pela Agência Agropecuária do Estado do Tocantins  ADEPEC e pela Polícia Federal. Venda
irregular  do  defensivo  agrícola  nos  aludidos  pontos  comerciais  que  não  restou  comprovada.
Ausência de provas da materialidade delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama  probatório  atual  e,  por  conseguinte,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal.  Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de
Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

184. Processo: SRPF-AP-00119/2015-INQ Voto: 6393/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de estelionato (CP, art.  171, § 3º).  Recebimento de benefício
previdenciário após o óbito do titular no período de 08/2011 a 06/2012. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Tentativa de localização dos familiares que se mostrou
infrutífera.  Ausência  de  procurador  cadastrado,  já  que  os  saques eram efetuados por  cartão
magnético.  Banco  que  não conseguiu  identificar  quem teria  efetuado a  renovação de senha.
Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Ausência  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

185. Processo: SRPF-AP-00152/2014-INQ Voto: 6333/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
da  Universidade  Federal  do  Amapá   UNIFAP.  Recebimento  indevido  de  pensão  por  morte.
Dependente da falecida instituidora da benesse (servidora da UNIFAP) que não estaria, quando
do óbito, convivendo com a de cujus, pois seriam separados de fato há aproximadamente 20
(vinte) anos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). À época dos fatos, a Lei nº
8.112/90 não exigia  que  o requerente declarasse se permanecia,  ou não,  convivendo com a
esposa, conforme teor do art. 217, que tinha a seguinte redação: São beneficiários das pensões: I
- vitalícia: a) o cônjuge; ().. Crime não configurado. 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.

186. Processo: 1.00.000.008323/2016-61 Voto: 6405/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Fiscalização realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério
do Trabalho e Emprego em relação a sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Mera ocorrência de irregularidades trabalhistas. Desnecessidade de remessa
dos autos ao MPT, haja vista a existência de procedimento nº 2978.2015.01.000/2 que tem por
objeto a apuração das irregularidades mencionadas. Inexistência de indícios de prática criminosa.
Homologação do arquivamento.

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

187. Processo: 1.14.000.002131/2016-56 Voto: 6378/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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). Frentista
de  posto  de  gasolina  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. Frentista que não teria
anotado a placa do carro. Inexistência de imagens de segurança. 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 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.

188. Processo: 1.14.000.002386/2016-19 Voto: 6400/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. 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 10.06.2016, no Município de
Paripe/BA. 02 (dois) indivíduos armados assaltaram a agência e, na fuga, levaram a gerente da
agência como refém, liberando-a logo depois. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Diligências.  Imagens  realizadas  pelo  circuito  interno  de  gravação  da  agência  que  não
permitem a visualização de características biométricas suficientes para identificação dos autores.
Ausência de testemunhas do crime. Impossibilidade de identificação dos suspeitos, em razão dos
artifícios  utilizados na  prática  delitiva.  Carência  de  elementos  mínimos  da  autoria  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.

189. Processo: 1.15.000.001539/2015-92 Voto: 6344/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A) cometido por sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligência. Informação proveniente da Receita Federal dando conta da inexistência de
crédito  definitivamente  constituído.  Crime  de  natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de  acordo  com  o  Enunciado  nº  24  da  Súmula
Vinculante  do  Supremo Tribunal  Federal.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

190. Processo: 1.17.000.000417/2016-95 Voto: 6385/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.  1º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de constituição definitiva do crédito tributário
em análise. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na hipótese.
Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.18.000.001289/2016-60 Voto: 6390/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Representante
denúncia  que  o  seu  Número  de  Identificação  do  Trabalhador  -  NIT,  teria  sido  utilizado
indevidamente para cadastro no Instituto Nacional Social  INSS. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Diligências. Vínculo questionado não mais consta no banco de dados do CNIS
como estando vinculado a Representante. Servidor do INSS que excluiu o vínculo questionado.
Erro administrativo. Chefe do Serviço de Benefícios que afirmou não existir nenhum benefício em
nome  da  representante.  Ausência  de  justa  causa.  Não  ocorrência  do  crime  em  apreço.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.19.000.001343/2016-30 Voto: 6362/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Procedimento administrativo de acompanhamento instaurado a partir de comunicação de auto de
prisão  em flagrante.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Auto  de prisão  em
flagrante  já  distribuído  ao  juízo  e  instaurado  o  devido  inquérito  policial.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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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193. Processo: 1.19.005.000120/2016-13 Voto: 6399/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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  01.2011  a  10.2011.
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.

194. Processo: 1.20.000.000684/2015-96 Voto: 6349/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Representação. Suposto crime contra a honra praticado por
servidor  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária   INCRA contra  servidor  do
mesmo Instituto, ambos no exercício da função. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Mera infração administrativa; Expressões indelicadas que foram proferidas em momento
de exaltação. Retorsão imediata. Causa extintiva da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

195. Processo: 1.20.000.000919/2016-21 Voto: 6340/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de estelionato (CP, art.  171, § 3º).  Recebimento de benefício
previdenciário após o óbito do titular no período de 11/2010 a 06/2011. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de procurador cadastrado. Saques efetuados por cartão
magnético. Ausência de renovação de senha. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

196. Processo: 1.20.000.000999/2016-14 Voto: 6339/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Representante, beneficiária do
bolsa família, teria suspeitado de saques indevidos em sua conta. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Benefícios  depositados  regularmente.  Inexistência  de
saques  indevidos.  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.

197. Processo: 1.20.000.001000/2016-54 Voto: 6328/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  genérica  anônima.  Relato  de  que  um casal  teria  enriquecido
ilicitamente, com venda de produtos superfaturados ao governo do Estado do Mato Grosso, à
época em que foram donos da distribuidora de medicamentos Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, inc. IV). Imputação criminosa temerária, absolutamente ampla e sem especificação
de possível autoria. Impossibilidade de realização de qualquer diligência. Ausência de elementos
mínimos necessários à deflagração da persecução penal e, por conseguinte, de justa causa para
o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

198. Processo: 1.20.000.001055/2016-64 Voto: 6375/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Denuncia  anônima  na  qual  relaciona  o  transtorno  psicológico  denominado
borderline com denuncia de que diversas pessoas do mundo artístico estariam, com conivência da
FUNARTE e ANCINE, cooptando menores para a prática de pedofilia. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denuncia vaga, que não aponta sequer um fato concreto apto a dar
ensejo ao início da persecução penal. Encaminhamento de meros recortes de jornais e matérias
relacionadas ao transtorno psicológico citado, com ilações sobre a possibilidade de tais pessoas
virem a cometer crimes contra menores. Inexistências de elementos mínimos que apontem para a
prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

199. Processo: 1.23.002.000142/2016-72 Voto: 6401/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º) atribuído a representante legal de sociedade empresária privada. Sonegação de tributos do
SIMPLES e de IRPJ, com reflexos de PIS, COFINS e CSLL. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Expedição de ofício à Receita Federal. Informações de ausência
de  constituição  definitiva  do  crédito  fiscal  em  análise,  em  razão  de  pendência  de  recurso
interposto junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF. Incidência da Súmula
Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na hipótese. Inexistência de justa causa para a
persecução penal.  Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de
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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.

200. Processo: 1.24.000.002346/2013-88 Voto: 6346/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Representação. Supostos crimes contra a honra praticados
por jornalistas,  no exercício  da profissão,  em desfavor  de Delegado Federal,  responsável  por
investigações de  eventuais  ilícitos  cometidos  na  execução do  Programa JAMPA DIGITAL,  do
Governo do  Estado da Paraíba.  Narra  o  representante  que,  no dia  24 de julho  de 2013,  os
jornalistas representados teriam publicado, em blog na internet, notícias envolvendo seu nome em
articulações políticas, afirmando divulgação indevida, na mídia nacional, do conteúdo da referida
investigação  e  tecendo comentários  que  anunciariam a validade  das  afirmações.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da leitura do teor supostamente ofensivo, verifica-se
que  os  investigados  agiram  com  o  intuito  de  informar  fatos  concretos,  sem  afirmação  de
veracidade  de  tais  fatos  noticiados,  reforçando,  tão  só,  entendimento  de  que  versão  de
determinados acontecimentos já existia, sem imputar nenhuma prática de crime ao representante.
Ausência  de  animus  calumniandi,  vel  difamandi  e  vel  injuriandi.  Imunidade  profissional.
Afirmações que estão amparadas pela  liberdade de ofício  e  de expressão.  Manifestações de
pensamento  que  recaem  sobre  condutas  profissionais  sujeitas  a  críticas.  Ausência  de
potencialidade ofensiva à honra da vítima. Dolo específico não configurado. Existência, apenas,
de animus narrandi e, no máximo, criticandi. Inquérito policial que investigava o referido programa
estadual que, quando dos comentários adversados, não mais tramitava em segredo de justiça.
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.

201. Processo: 1.26.000.000270/2015-43 Voto: 6330/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de desobediência (CP, art. 330) e de fraude
processual (CP, art. 347). Desatendimento parcial a ordem expedida por Juízo Federal, em ação
de reintegração de posse, com realização de pagamento de despesas, visando à desocupação de
área,  inclusive de caminhões e de alocação de pertences da ré.  Ré que teria se recusado a
informar para qual  local  os bens deveriam ser  transportados.  Determinação de realização de
perícia pelo Julgador,  sem prejuízo do cumprimento da liminar de reintegração. Demolição do
imóvel antes da perícia determinada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Investigada demandada na aludida ação que providenciou veículo para transporte dos bens, como
determinado  pelo  Juízo,  embora  à  custa  da  Prefeitura  de  Gameleira/PE,  tendo  sua  filha
acompanhado a diligência, indicando o local para onde os bens seriam levados. Demolição que foi
feita com conhecimento do Oficial de Justiça e, segundo se infere de certidão acostada aos autos,
do próprio Magistrado Federal.  Ordem judicial  que restou devidamente cumprida. Ausência de
fraude na conduta examinada. Crimes não configurados. Homologação do arquivamento.

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

202. Processo: 1.26.001.000351/2016-14 Voto: 6319/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de denunciação caluniosa (CP, art. 339) e desacato (CP. Art. 331)
praticados por aluna do Instituto Federal do Sertão Pernambuco. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ausência de fatos novos quanto ao crime de denunciação caluniosa, que já foi
objeto  dos  autos  nº  1.26.001.000255/2015-95.  Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime  de
desacato,  já  que  a  conduta  noticiada  (tom  de  voz  grosseiro  e  recusa  em ser  atendida  por
funcionária) não configura desrespeito, ofensa ou menosprezo por funcionário público no exercício
da função ou em razão dela. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.27.000.000718/2016-72 Voto: 6343/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 03.12.2013, no Município de
Olho D'Água do Piauí/PI. Arrombamento de janela e danificação de forro de sala técnica da citada
agência federal,  com obtenção de acesso à sala de tesouraria e ao cofre,  com subtração de
dinheiro.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Ausência  de
realização de exames periciais e de câmeras de filmagem na Agência de Correios e nos imóveis
vizinhos. A única testemunha do delito foi um vigia de escola próxima ao local, que comunicou o
crime, revelando-se seu depoimento, no entanto, insuficiente, por si só, a se proceder à busca
pelos agentes. Carência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz
de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos
Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

204. Processo: 1.28.000.001030/2016-72 Voto: 6402/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155)  de  fios  elétricos  da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte  UFRN. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Representação que foi realizada por funcionário da UFRN, a partir de um ouvir dizer,
sem  prestar  informações  relevantes  para  elucidar  a  ocorrência,  ou  não,  da  dita  subtração.
Ausência  de  provas  da  materialidade  delitiva  e,  por  conseguinte,  de  justa  causa  para  a
persecução criminal. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de
Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

205. Processo: 1.29.000.000440/2016-69 Voto: 6337/2016 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  furto  qualificado  mediante  rompimento  ou  destruição  de
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obstáculo  (CP,  art.  155,  § 4º,  inc.  I)  praticado em desfavor  da Caixa Econômica Federal,  em
28.09.2015, no Município de Porto Alegre/RS. Arrombamento de porta e subtração de 03 (três)
garrafas térmicas da agência federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Diligência. Existência de imagem que registrou o momento do crime, a qual, porém, por ser de
baixíssima  qualidade,  não  auxiliou  na  identificação  do  autor.  Ausência  de  testemunhas.
Impossibilidade de realização de perícia papiloscópica por não ter sido preservado o local  da
infração. 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.

206. Processo: 1.29.000.001502/2016-50 Voto: 6352/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de uso
de  documento  público  falso  (CP,  art.  304).  Relato  de  abertura  de  conta  bancária  na  Caixa
Econômica Federal   CEF, no Município de Porto Alegre/RS, mediante falso preenchimento de
formulário de identificação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. De
acordo  com  a  agência  federal,  o  cliente  foi  atendido  e  realizado  o  reconhecimento  da
autenticidade de sua assinatura,  por  ocasião da  abertura  da  conta,  onde  não  foi  encontrada
movimentação fraudulenta. Posteriormente, a CEF apurou os fatos relatados para tentar encontrar
possíveis tentativas de fraude, que não foram detectadas, estando saldo da conta estava correto.
Conclusão  de  que  tenha  ocorrido  falha  na  digitalização  do  documento  nos  sistemas
informatizados  internos  com  características  distintas  da  original.  Ausência  de  provas  da
materialidade  delitiva  e,  por  conseguinte,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de Ritos Penais e do
Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

207. Processo: 1.29.000.001672/2016-34 Voto: 6335/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Ofício  enviado  ao  Ministério  Público  Federal  pela  1ª  Vara  do  Trabalho  de
Cachoeirinha/RS. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no bojo de ação
trabalhista. Testemunha do reclamante que prestou em Juízo depoimento sobre valores recebidos
a título de gratificação de desempenho contraposto a documentos juntados aos autos na referida
ação.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Da  leitura  das  afirmações
adversadas,  verificam-se contradições desinfluentes ao deslinde da causa,  denotando simples
diferença  de  percepção  sensorial  e  cognitiva  acerca  de  fatos  narrados.  Pela  teoria  subjetiva
delimitadora  do  tipo  penal  em apreço,  a  pequena  dessemelhança  entre  as  declarações  e  a
realidade fática, somada à ausência de indício que aponte dissensão entre elas e a ciência da
inveracidade, implica a não ocorrência do delito. Homologação do arquivamento.

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

208. Processo: 1.29.000.001984/2016-48 Voto: 6351/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Crimes de falsificação e de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289,
caput e § 1º). Repasse de 02 cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) contrafeitas por indivíduo
desconhecido a estabelecimento comercial, no Município de Porto Alegre/RS, no dia 17.05.2016.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Exame pericial que concluiu
serem as notas inautênticas, de falsificação não grosseira. Dona do estabelecimento comercial
que  informou  saber  indicar  características  do  indivíduo,  medida  que,  no  entanto,  se  mostra
insuficiente, por si só, a se proceder à busca pelo agente. Inexistência de elementos mínimos que
permitam esclarecer a autoria do falsum e da introdução da nota em mercado, bem como de
diligências  capazes  de  modificar  o  panorama probatório  atual.  Carência  de  justa  causa  para
continuidade da persecução penal. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula
falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que
mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação de arquivamento, com as ressalvas do
art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

209. Processo: 1.29.012.000111/2016-89 Voto: 6372/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Suposto  crime de  fraude  em certames de interesse  público  (CP,  art.  311-A).
Denuncia  anônima  realizada  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  noticiando  que
particular que trabalhava no Instituto Federal do Rio Grande do Sul  IFRS, teria tido acesso as
questões do concurso público para cargo daquela instituição, já que teria obtido pontuação alta.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oficiada, a IFRS informou que
a  referida  servidora  não  participou  de  nenhuma forma  da  seleção,  tampouco  teve  acesso  a
qualquer documento relativo ao certame em questão. Inexistência de indícios da prática de crime.
Ausência  de  justa  causa  para  prosseguimento  da  persecução  penal.Homologação  do
arquivamento.

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

210. Processo: 1.30.001.003883/2012-57 Voto: 6348/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Suposto
homicídio  de  CLOVES DIAS AMORIM (Comissão  Nacional  da Verdade,  Relatório,  Volume 3,
Mortos e  Desaparecidos Políticos,  p.  254/256)  em 23/10/1968,  por  agentes  do poder  público
durante o período da ditadura militar (1964-1985). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Embora haja o relato de que a vítima teria participado de uma passeata estudantil na cidade
do Rio de Janeiro, quando policiais do DOPS teriam cercado e disparado contra os militantes que
participavam da passeata, atingindo Cloves no pescoço e causando sua morte no local, 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
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Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

211. Processo: 1.30.001.004491/2012-13 Voto: 6353/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Suposta prática
de suicídio por  JUAREZ GUIMARÃES DE BRITO (Comissão Nacional  da Verdade,  Relatório,
Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 423/425) em 18/04/1970, 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 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.

212. Processo: 1.30.001.004497/2012-82 Voto: 6350/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Suposto
homicídio de JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3,
Mortos e  Desaparecidos Políticos,  p.  661/664)  em 05/08/1971,  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 desconstruído a
versão oficial à época apresentada de que José Raimundo teria sido morto em um tiroteio ao
reagir a prisão, vindo a se descobrir que na verdade teria morrido sob tortura 24 horas após ter
sido preso, 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.

213. Processo: 1.33.003.000183/2016-11 Voto: 6321/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no bojo de ação na qual se
pleiteava pensão por morte, onde duas autoras alegavam ter convivido maritalmente com o de
cujus.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Da  leitura  das  afirmações
adversadas,  verifica-se  a  possibilidade  das  duas  narrativas  coexistirem,  sendo  que  uma
necessariamente não exclui a outra, haja vista que, como demonstrado nos autos, o falecido teria
mantido  relacionamentos  amorosos  simultâneos.  Ausência  de  vontade  livre  de  fazer  falsa
afirmação, negar ou calar a verdade. Inexistência 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.
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214. Processo: 1.34.001.005176/2016-80 Voto: 6334/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual
(CP, art. 231, §§ 1º e 2º, incisos II e III). Representante que relata ato de promoção ou facilitação
de saída do território nacional para fim de exploração sexual praticado por seu genro em desfavor
de sua filha, com limitação auditiva e mental. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligência. Oitiva da genitora denunciante e da avó da suposta vítima, que afirmaram ter esta
retornado da viagem à Suécia com o companheiro, sem ter sofrido dano algum, nem ter sido
explorada sexualmente. Crime não configurado. Homologação de arquivamento.

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

215. Processo: 1.34.007.000088/2016-31 Voto: 6326/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  do  art.  297,  §  4º,  e  337-A do  Código  Penal.  Reclamação
trabalhista  que  reconheceu  vínculo  de  labor  a  titulo  eventual  (chapeiro)  como  empregatício.
Constituição  e  liquidação  do  crédito  previdenciário  decorrente  da  não  anotação  na  Carteira
Nacional de Trabalho e Previdência Social  CTPS do empregado no período compreendido entre
01.07.2001 a 06.01.2004 e 01.11.2004 a 27.12.2007. Valor do crédito devido ao Instituto Nacional
do Seguro Social  INSS que foi apurado em R$ 16.042,63 (dezesseis mil e quarenta e dois reais e
sessenta e três centavos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No caso em
exame, a tese da ausência de dolo contemporâneo à época da não anotação na CTPS e da
consequente sonegação previdenciária se justifica, pois o empregador pautava sua conduta na
crença de que a relação de trabalho não configurava relação de emprego, na medida em que o
empregado  reclamante  fora  contratado,  durante  o  período  referido,  para  prestar  serviço  de
natureza esporádica, apenas duas vezes por semana, como chapeiro. Demais disso, tal crença se
mostra plausível porque o período de labor foi reconhecido na sentença trabalhista com base em
teorias explicativas da relação empregatícia, sendo realçado no decisum que, em regra, o trabalho
eventual não configura, mesmo, relação de emprego, mas que, por haver uma peculiaridade no
caso concreto, em que selecionados dias específicos para o labor, de forma não transitória, a
hipótese seria uma exceção à não configuração de emprego. Ausência de indícios de fraude e de
dolo na conduta analisada. Atipicidade penal. Precedentes desta 2ª CCR (Procedimento MPF n°
1.34.007.000098/2014-13, julgado na Sessão de Revisão n° 599, em 26/05/2014, à unanimidade;
Procedimento  MPF  nº  1.34.007.000143/2014-21,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  n°  613,  em
15/12/2014, à unanimidade). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.34.025.000275/2014-35 Voto: 6317/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Estratégias voltadas a maior eficiência na atuação criminal
atinente  à  apuração  de  crimes  tributários.  Apuração,  junto  à  Receita  Federal,  de  eventuais
autuações fiscais  por  sonegação fiscal  decorrente de movimentações bancárias incompatíveis
com a declaração de Imposto de renda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Elementos coligidos aos autos permitem concluir que vêm sendo objeto de regular representação
fiscal  para  fins  penais  as  autuações  que  tenham sido  definitivamente  constituídas  na  esfera

84



Ata da 658ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00267051/2016

administrativa. Adequado entendimento, por parte dos agentes fiscais, das hipóteses de modo e
tempo  que  demandam a  lavratura  de  representação  fiscal  para  fuins  penais,  com vistas  ao
oportuno encaminhamento ao MPF para  adoção das medidas  de persecução penal  cabíveis.
Ausência de ilícitos passíveis de persecução penal que ainda não tenham sido comunicados pela
Receita Federal após o crédito definitivamente constituído. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.35.000.001337/2016-39 Voto: 6332/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Autodeclaração racial supostamente
falsa para fins de acesso às vagas reservadas a candidatos negros, pardos ou indígenas perante
a Universidade Federal de Sergipe - UFS. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Inexistência  de  critérios  fixos  para  determinação  do  enquadramento  racial.  Subjetividade  do
conceito raça. Declaração baseada na íntima convicção do indivíduo. Ausência de comprovação
de dolo na conduta. 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.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

218. Processo: JF-AP-0005835-25.2014.4.01.3100-
INQ

Voto: 6039/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Furto de pistola pertencente ao Departamento de Polícia Federal (CP, art. 155).
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.

219. Processo: JF/CE-0004443-06.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6214/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime de furto  qualificado (CP,  art.  155,  § 4º,  I)  em detrimento do
Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Ceará  Campus Fortaleza. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após  diligências,  não  foi  possível  colher  elementos
mínimos  de  autoria  delitiva.  Ausência  de  vestígios,  imagens  e  testemunhas.  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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

220. Processo: JFA/TO-0004356-46.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 6135/2016 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ROUBO EM AGÊNCIA DOS CORREIOS (CP, ART 157, § 2º, I
E  II).  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO.  REVISÃO  (ENUNCIADO  32  DA  2ª  CCR).  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar o crime de
roubo praticado por duas pessoas com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I e II) em
agência  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos   EBCT,  no  qual  se  apurou  que  R$
8.120,44  pertenciam ao  Banco  do  Brasil  e  R$ 4,20  a  empresa  pública.  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, já que de
acordo com o contrato de correspondente bancário firmado entre a EBCT e o Banco do Brasil,
este  último seria  responsável  pelo  ressarcimento decorrente  do ínfimo valor  roubado,  não se
vislumbrando interesse da União, uma vez que não teria havido real prejuízo a empresa pública.
3.  No entanto,  tem-se que o crime de roubo ocorreu em agência da EBCT, empresa pública
federal, e em que pese o montante dos valores roubados pertencerem predominantemente ao
Banco do Brasil, quem os detinha era a EBCT, sendo ela o sujeito passivo do crime. 4. Assim, o
roubo exercido com emprego de arma de fogo em uma agência dos Correios, atinge, de forma
direta,  serviços  e  interesses  da  empresa  pública  federal.  Precedentes  da  2ª  CCR (Inquérito
Policial nº 00005/2015, Voto nº 2487/2016, Sessão 640ª; Inquérito Policial nº 00032/2012, Voto nº
1570/2013, Sessão 575ª, Procedimento MPF nº 1.25.003.010367/2012-29, Voto nº 1222/2013,
Sessão 574ª).  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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

221. Processo: 1.25.005.000441/2016-11 Voto: 6040/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DOENÇA DA VACA LOUCA.
EVENTUAIS EFEITOS AMBIENTAIS QUE NÃO SE RESTRINGEM AO ÂMBITO DE ESTADOS
DA  FEDERAÇÃO  INDIVIDUALMENTE  CONSIDERADOS.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a
prática  do crime tipificado  no artigo  268  (infração  de medida sanitária  preventiva)  do Código
Penal. 2. Uso de subproduto de origem animal para a alimentação de bovinos. Violação do art. 1º
da Instrução Normativa nº 08 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, balizada nas
recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), da qual o Brasil é signatário,
que visa evitar o aparecimento e disseminação da Encefalopatia Espongiforme Bovina  EEB, mais
conhecida como ''doença da vaca louca''. 3. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,
submetido à apreciação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.
4. O potencial lesivo da conduta não se restringe ao âmbito estadual. O controle da alimentação
de ruminantes é de interesse federal, uma vez que a contaminação das carnes pela doença da
vaca louca, se em grande escala, prejudica a economia interna do país, e não apenas pequenos
produtores, já que as carnes perdem valor de comércio na exportação, em razão da desconfiança
de países importadores. 5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro
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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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

222. Processo: 1.23.000.001565/2016-20 Voto: 6218/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

223. Processo: 1.26.005.000160/2015-31 Voto: 4855/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), praticados, em tese,
por gestores do município de Terezinha/PE, no exercício de 2009. Informação da Receita Federal
de que não há possibilidade de abertura de ação fiscal sobre o fato relatado, já que eventual
lançamento  de  contribuições  previdenciárias  do  ano  2009  está  alcançado  pelo  instituto  da
decadência,  nos  termos  do  art.  173-I  do  Código  Tributário  Nacional  (Lei  nº  5.172/1966).
Arquivamento  fundado  na  ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tribuário.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-
A).  Crime de natureza material,  cuja  ocorrência  depende da constituição  definitiva  do crédito
tributário.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento. 2) Apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Ressalvando o ponto de
vista pessoal, já reiteradamente manifestado de que se trata de crime material (e.g., processo nº
1.25.007.000282/2014-64, 635ª Sessão, de 15/02/16), acompanho o entendimento majoritário dos
membros  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  segundo  o  precedente  nº
1.29.000.003018/2015-84,  da 640ª  Sessão de Revisão,  de  04/04/2016.  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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

224. Processo: DPF/VGA-00480/2014-INQ Voto: 6140/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURIDICO DA PRM/POUSO 
ALEGRE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possíveis  crimes de estelionato majorado (CP, art.  171,  §3º).  Falsificação e
apresentação para depósito de cheques falsificados, pertencente a empresa privada, correntista
da Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Diligências. Informações da CEF de que os cheques foram devolvidos pela agência, não sendo
compensados. Ausência de prejuízo à Empresa Pública Federal. Eventual prejuízo em detrimento
de pessoa física correntista. Estelionato entre particulares. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços e interesses da União ou de suas entidades entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

225. Processo: 1.00.000.004604/2016-45 Voto: 6138/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crimes, em tese, de contrabando (art. 334-A, §1º, I, CP) e de violação de direito
autoral  (art.  184,  §2º,  CP).  Recebimento de Denúncia  com relação ao delito  de contrabando.
Discordância do Magistrado quanto ao declínio da suposta infração penal de violação de direito
autoral. Aplicação do art. 28 do CPP c/c Enunciado 33 da 2ª CCR. Apreensão de CDs e DVDs
inautênticos, produzidos sem a autorização dos titulares do direito autoral. Inexistência de prova
de internalização das mídias contrafeitas. Ausência de conexão com o crime de contrabando.
Precedente:  STJ  -  CC  130.595/PR,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 30/04/2014. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Insistência no
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

226. 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. 

227. Processo: 1.20.000.000402/2016-31 Voto: 6141/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação criminal. Suposta fraude na concretização de
financiamento com recursos do Sistema de Operação de Crédito Rural e Proago, em agência do
Banco do Brasil. Dinheiro oriundo do financiamento transferido diretamente para conta corrente de
vendedor de gado indicado pelo gerente do banco. Comerciante que não entregou as cabeças de
gado negociadas, sob alegativa de não recebimento do dinheiro. Financiado que não recebeu o
dinheiro nem o gado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Prejuízo
suportado unicamente por particular. Inexistência de lesão à União ou qualquer de suas entidades
capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

228. Processo: 1.21.000.000069/2016-23 Voto: 6193/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Alega a
noticiante que sua filha, com 12 (doze) anos à época dos fatos, teria sido vítima de assédio sexual
e racismo por parte de membro da União dos Escoteiros do Brasil (UEB). 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.
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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.

229. Processo: 1.25.000.002209/2016-59 Voto: 6195/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171) ou contra as relações de consumo (Lei nº
8.137/90,  art.  7º).  Relato  de  que  determinado site  estaria  induzindo  a  erro  os  usuários  para
obtenção de vantagem indevida, uma vez que oferece, pelo prazo de sete dias, gratuidade nos
serviços, contudo, mesmo após o cancelamento pelo usuário antes da expiração desse prazo,
efetua a cobrança da mensalidade em desacordo com as regras contratuais. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses
da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

230. 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. 

231. Processo: 1.29.004.000923/2016-23 Voto: 6197/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato (CP, art. 171) e contra a ordem tributária (Lei nº
8.137/90, art. 1º, III). Suposta falsificação de notas fiscais. Terceiros estariam usando o CNPJ de
determinada empresa com a finalidade de burlar a fiscalização tributária estadual.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou
interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

232. Processo: 1.30.009.000160/2016-50 Voto: 6043/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estupro de vulnerável (CP, art.  217-A). Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Os crimes contra crianças e adolescentes estão previstos como
objeto de repressão em tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Contudo, no caso dos
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autos, não se reconhece a competência da Justiça Federal com base no art. 109, inc. V, da CF,
pois não há indícios de transnacionalidade. Registre-se que a competência federal fundada neste
dispositivo constitucional requer não só a previsão de repressão em tratado internacional, mas
também a ocorrência de transnacionalidade da conduta. Precedentes do STJ: CC 103.011/PR,
Rel.  Min.  Assusete  Magalhães,  Terceira  Seção,  DJe  22/03/2013;  CC  121.215/PR,  Rel.  Min.
Alderita  Ramos  de  Oliveira  (Desembargadora  convocada  do  TJ/PE),  Terceira  Seção,  DJe
01/02/2013. 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.

233. Processo: 1.33.008.000413/2015-11 Voto: 6194/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) contra particular. Suposta cobrança
indevida de taxa para obtenção de declaração fornecida por determinado sindicato, o qual não
tem registro regular no Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de registro profissional como
artista. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a
bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

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: SR/DPF/MG-02676/2007-INQ Voto: 6134/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Empresa
que teria deixado de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias descontadas de seus
empregados, referentes aos períodos de 01/1999 a 04/1999 e 11/1999 a 05/2004. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada em abstrato de 05 (cinco) anos de
reclusão. Prazo prescricional de 12 anos (CP,  art.  109,  III).  Prescrição da pretensão punitiva.
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

236. Processo: SRPF-AP-00219/2015-INQ Voto: 6210/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
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COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  11/2006  a
03/2007, após o óbito do segurado, ocorrido em 18/11/2006. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado que
não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

237. Processo: 1.00.000.003383/2016-98 Voto: 6220/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Fiscalização elaborado pelo Grupo Especial de
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de investigar o possível
crime  tipificado  no  art.  149  do  CP,  envolvendo  fazenda  localizada  no  município  de  Nova
Ubiratã/MT. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O Relatório concluiu pela
inexistência de práticas que pudessem configurar trabalho escravo. Ausência de materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento.

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

238. Processo: 1.14.000.002073/2016-61 Voto: 6222/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Usuário da rede social facebook estaria anunciando a venda de cédulas de R$ 20,00, R$ 50,00 e
R$ 100,00 falsas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após pesquisa, constatou-
se que o referido anúncio não está mais disponível. Ausência de elementos mínimos acerca da
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento,  sem prejuízo do disposto no art.  18 do
CPP.

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

239. Processo: 1.16.000.002645/2016-37 Voto: 6212/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) em detrimento dos Correios. Subtração de
encomendas que estavam dentro de um veículo pertencente a referida empresa pública. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foi possível colher elementos
mínimos  de  autoria  delitiva.  Ausência  de  vestígios,  imagens  e  testemunhas.  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.
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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.

240. Processo: 1.20.000.000253/2016-19 Voto: 6216/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de Relatório de Inteligência Financeira do COAF. Possível
crime de lavagem de dinheiro.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após
diligências,  não  se  verificou  a  existência  de  procedimentos  apuratórios  envolvendo  os
investigados,  nem  de  evidências  de  eventuais  crimes  antecedentes  à  lavagem  de  dinheiro.
Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

241. Processo: 1.20.000.000773/2016-13 Voto: 6038/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
empresa que deixou de enviar os dados relativos à sua movimentação no mês de dezembro de
2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Infração de natureza administrativa
prevista no art. 3º 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.

242. Processo: 1.20.000.000903/2016-18 Voto: 6201/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a PR/MT, comunicando
que particular estaria sacando indevidamente benefício de aposentadoria de sua falecida avó.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não trouxe elementos mínimos
necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável e útil. Ausência de
identificação mínima do suposto autor do fato. Carência de dados concretos acerca de suposto
ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

243. Processo: 1.20.002.000177/2015-32 Voto: 6200/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de manifestação anônima apresentada perante a Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  comunicando  que  alguns  usuários  da  rede  social  facebook  teriam
veiculado comentários desrespeitosos contra as mulheres. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Relato que não trouxe elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma
investigação criminal responsável e útil. Carência de dados concretos acerca de supostos ilícitos
penais. Homologação do arquivamento.

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

244. Processo: 1.23.000.001185/2016-95 Voto: 6211/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º). Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário, referentes às competências de
06/2006 a 11/2007, após o óbito do segurado, ocorrido em 04/06/2006. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado
que não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria. Inexistência
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera
coisa julgada,  podendo as investigações serem reabertas se  houver  notícia  de novas  provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

245. Processo: 1.25.008.000450/2016-73 Voto: 6044/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de difamação (CP, art. 139) praticado por meio da rede mundial de
computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime de difamação é de
ação  penal  privada  (CP,  art.  145).  Fatos  inseridos  na  órbita  de  interesses  exclusivamente
particulares.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,
consequentemente,  de justa causa para o prosseguimento do feito.  Injustificável  remessa dos
autos ao Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

246. Processo: 1.29.000.000387/2015-15 Voto: 6191/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Funcionário dos Correios teria perdido dois objetos postais,
contendo  cartões  de  crédito  da  Caixa  Econômica  Federal,  durante  o  percurso  de  trabalho.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações dos Correios de que os cartões
foram cancelados à época dos fatos, posteriormente encontrados pelo próprio carteiro e então
enviados para refugo definitivo, não causando qualquer prejuízo aos destinatários, a terceiros ou à
empresa pública federal. Procedimento administrativo instaurado em face do carteiro foi concluído
sem  indicar  qualquer  forma  de  responsabilização,  não  sendo  aplicada  nenhuma  sanção
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administrativa. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

247. Processo: 1.29.000.000439/2016-34 Voto: 6219/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157) de um veículo particular e dos objetos que
estavam em seu interior, entre eles, um notebook de propriedade da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul  UFRGS. Fato ocorrido no dia 01/12/2015. 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.

248. Processo: 1.29.000.001083/2016-56 Voto: 6221/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF. Possíveis
crimes de  lavagem de  dinheiro  e  contra  a  ordem tributária.  Particular  que  teria  recebido  R$
1.000.000,00 referente a venda de uma obra de arte. Entretanto, em sua declaração de imposto
de renda, informou possuir a referida obra no valor de R$ 483.000,00. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, não se verificou a existência de procedimentos
apuratórios envolvendo o investigado, nem de antecedentes que indiquem a possibilidade de que
a operação noticiada trate de lavagem de dinheiro. Quanto ao possível ilícito tributário, não há
constituição definitiva de crédito tributário. As informações narradas no RIF foram compartilhadas
com a Receita Federal. Eventual remessa de Representação Fiscal para Fins Penais ao término
da fiscalização. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa
causa, no momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

249. Processo: 1.29.000.001307/2016-20 Voto: 6204/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela 10ª Vara do Trabalho de Porto
Alegre,  comunicando suposta prática do crime de desobediência (CP, art.  330),  uma vez que
particular nomeada depositária em uma reclamação trabalhista não teria informado o local dos
bens penhorados.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Da análise dos autos,
verifica-se  que,  embora  a  destempo,  a  ordem foi  cumprida.  Caso  em que não  se  vislumbra
intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado.
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.

250. Processo: 1.29.000.001905/2016-07 Voto: 6215/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  perante  a  Polícia  Federal,
comunicando  que  diretores  de  determinada  rádio  comunitária  estariam  realizando  atividades
contrárias  às  normas  determinadas  pelo  poder  concedente  (Ministério  das  Comunicações).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Rádio  que  se  encontra  regularmente
registrada  pela  Agência  Nacional  de  Telecomunicações   ANATEL.  Relato  que  não  trouxe
elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável
e útil. Carência de dados concretos acerca de supostos ilícitos penais. Possíveis irregularidades
administrativas que já  foram comunicadas ao Ministério  das Comunicações.  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.

251. Processo: 1.29.000.002647/2016-78 Voto: 6213/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) em detrimento dos Correios. Subtração de
um equipamento de ar-condicionado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
diligências, não foi possível colher elementos mínimos de autoria delitiva. Ausência de vestígios,
imagens e testemunhas. 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.

252. Processo: 1.29.004.000842/2016-23 Voto: 6136/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de sonegação de tributos federais (Lei  8.137/90). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em
desfavor  do contribuinte investigado. Crime de natureza material,  cuja ocorrência depende da
constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da
Suprema Corte. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
21/08/2014;  HC  243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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253. 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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio praticado por policiais militares durante o período da ditadura militar. FERNANDO DA
SILVA LEMBO foi  baleado em decorrência  de uma ação policial  que atuou em repressão ao
protesto estudantil ocorrido no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1968, vindo a falecer no dia
1º  de  julho  daquele  ano  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e
Desaparecidos  Políticos,  p.  239/240).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  A
Comissão de Direitos Humanos reconheceu que a morte ocorreu devido à repressão policial,
tendo  sido  paga  a  indenização  cabível.  Entretanto,  não  há  elementos  suficientes  de  autoria
delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade fática que envolve os crimes cometidos
sob o regime ditatorial. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

254. 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

Ementa: Notícia de Fato apócrifa que comunica possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.
1º), consistente na evolução patrimonial ilícita de representante de sociedade empresária que atua
no ramo da construção civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados
de forma resumida, vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser
apurada.  Inexistência  de  justa  causa  duplicada.  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.

255. Processo: 1.34.011.000431/2016-89 Voto: 6192/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão.
Suposto crime contra a ordem tributária.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informação  da  Receita  Federal  de  que  os  investigados  não  foram  objeto  de  fiscalização.
Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. Natureza material do delito. Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

256. Processo: 1.34.015.000203/2016-79 Voto: 6041/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
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S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  de  sonegação  de  diversos  tributos  federais  (Lei  8.137/90).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal. Ausência de
crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de
natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ:
RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min.
Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

257. Processo: 1.35.000.001469/2016-61 Voto: 6202/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  apresentada  perante  a  Polícia  Federal.
Particular  alega  que  há  uma  escuta  espiã  móvel  implantada  em  seu  corpo.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não trouxe elementos mínimos necessários
para  dar  ensejo  e  instruir  uma  investigação  criminal  responsável  e  útil.  Carência  de  dados
concretos acerca de suposto ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

258. 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

259. Processo: JF-DF-0051537-30.2015.4.01.3400-
RPCR

Voto: 6130/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Declínio de competência. Aplicação do art. 28 do CPP, por analogia. Possível
prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Representação. Investigada ofereceria serviços de
consultoria para obtenção de Financiamento Estudantil  FIES dando todo o suporte para o aluno,
orientando, ajudando na organização da documentação exigida pelo MEC, tirando dúvidas quanto
aos obstáculos que surgem durante o processo, mediante o pagamento equivalente ao valor de
uma parcela do Fundo. Eventual prejuízo que lesou o patrimônio dos particulares que pagaram
pelo serviço de consultoria, sem que houvesse necessidade de tal intermediação. Inexistência de
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prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Competência da Justiça Estadual. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº
1.15.003.000796/2014-04,  Voto  nº  5496/2016,  Sessão  655ª,  de  08/08/2016).  Insistência  no
declínio de competência.

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

260. Processo: JF-RJ-0507980-44.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 6069/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Declínio de competência. Aplicação do art. 28 do CPP, por analogia. Crime de
pornografia infantil  (art.  241-A da Lei  nº 8.069/90).  Compartilhamento de material  pornográfico
envolvendo criança ou adolescente, pelo aplicativo WhatsApp. Crimes praticados em locais de
acesso restrito aos participantes da conversa. Não se constata o caráter de internacionalidade,
ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida
entre particulares em canal de comunicação fechado, tal  como ocorre na troca de e-mails ou
conversas  privadas  entre  pessoas  situadas  no  Brasil  (RE  628624/MG,  Min.  Marco  Aurélio,
Tribunal Pleno, 29/10/2015). Ausência de indícios de divulgação ou publicação de fotos e vídeos
em sites,  blogs ou comunidades de relacionamento que são acessíveis em qualquer lugar do
planeta, bastando que a pessoa esteja conectada à internet e pertença à rede social. Precedentes
do STJ (CC 139090, Min.  Felix Fisher,  Dje 29/06/2015) e da 2ª CCR (Processo nº 0000794-
19.2016.4.01.4002,  Voto  5248/2016,  Sessão  655ª,  de  08/08/2016;  Procedimento  nº
1.17.000.003752/2014-83,  Voto  1261/2015,  Sessão  616ª,  de  18/03/2015).  Ausência  de
transnacionalidade  na  conduta.  Competência  da  Justiça  Estadual.  Insistência  no  declínio  de
competência.

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

261. Processo: JF/CE-0009101-10.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 6260/2016 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 c/c art.  62, IV da LC 75/93. Possível  crime de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º). Recebimento indevido de 04 (quatro) parcelas de
benefício  previdenciário,  no  valor  total  de  R$  4.350,00,  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em
18/06/2005,  sendo  que  o  saque  referente  à  competência  06/2005  era  parcialmente  devido
(Precedente 2ª CCR: Procedimento MPF nº 1.27.000.002335/2014-77, Voto nº 1149/2015, Sessão
616ª, de 18/03/2015). Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo
do INSS. Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para custear despesas
com hospitalização e funeral  do titular  do benefício.  Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª
CCR/MPF. 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/CE-0010591-67.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 6072/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ
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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 estelionato
(CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular, no
período de setembro/2007 a março/2008. 1) Constatado o recebimento irregular  de 01 (uma)
parcela pela neta da segurada. Aplicação da Orientação nº 04 da 2ª CCR1. 2) Tendo em vista que
o último saque ocorreu em março de 2008, portanto há mais de 8 (oito) anos, em terminais de
autoatendimento, sem registro de imagens de câmeras de segurança e sem elementos aptos à
identificação da autoria dos demais saques, aplicável a 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.

263. Processo: JF-MBA-0006576-53.2015.4.01.3901-
INQ

Voto: 6077/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE MARABÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE DESACATO (CP, ART. 331) E
PECULATO (CP, ART. 312). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART. 62,  IV).  INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar
supostos crimes de peculato (CP, art. 312) e desacato (CP, art. 331), praticados pelo investigado
que, nomeado presidente de mesa no pleito de 2014, teria recebido a quantia de R$ 100,00 (cem
reais) a título de vale alimentação, todavia não compareceu à sessão no dia das eleições e, ao ser
cobrado  pelo  Chefe  do  Cartório  Eleitoral  para  proceder  à  devolução  do  valor,  teria  proferido
palavras  de  baixo  calão  contra  o  servidor  público.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante
requereu  judicialmente  o  arquivamento  do  feito,  ressaltando  que  o investigado  demonstrou  o
desejo em devolver a quantia recebida como assim o fez, e no tocante ao crime de desacato, as
diligências realizadas não indicaram a materialidade ou autoria, tendo em vista que a conversa na
qual teria supostamente ocorrido o delito, se deu por via telefônica, sem testemunhas. 3. O Juiz
Federal  deferiu  parcialmente o  arquivamento,  corroborando o entendimento  da atipicidade da
conduta no tocante ao crime de peculato, e discordou da manifestação do Parquet quanto ao
crime de desacato, aduzindo que a afirmativa endereçada a servidor público de forma ofensiva,
encontra-se documentada no bojo da Informação nº.  094/2014  23ªZE, subscrita  pelo próprio
Chefe de Cartório da Zona Eleitoral, cujas alegações gozam de fé pública inerente ao relevante
ofício  que  desempenha.  4.  In  casu,  conforme apurado  nos  autos,  o  diálogo  mantido  entre  o
investigado e o ofendido ocorreu por telefone, hão havendo testemunhas que possam comprovar
o  conteúdo  da  conversa.  5.  Inexistência  de  elementos  de  informação  suficientes  para
oferecimento  de  denúncia  ou  para  novas  diligências  complementares.  6.  Insistência  no
arquivamento.

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

264. Processo: JF-RJ-0022642-07.2014.4.02.5101- Voto: 6070/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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INQ SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de roubo (CP, art. 157, § 2º, I) a funcionários da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (carteiros), um no bairro de Bangu e outro no bairro do Engenho Novo,
sendo  que,  nas  duas  ações,  os  agentes  utilizaram  uma  motocicleta  preta.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  ocorridos  em  outubro  de  2013.  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.

265. Processo: JF/SC-5036687-79.2014.4.04.7200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 6298/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE RACISMO (ART. 20, § 2º, DA LEI Nº 7.716/1989)
PRATICADO  CONTRA  NORDESTINOS  POR  MEIO  DA  INTERNET.  MPF:  ATIPICIDADE.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA (ART. 28 DO CPP). PEDIDO DE ARQUIVAMENTO QUE SE
RECEBE  COMO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DA
TRANSNACIONALIDADE DO DELITO DE RACISMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL NO
FEITO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 50 DESTA 2ª CCR. REMESSA DO PROCEDIMENTO À
JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de racismo (art.
20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989), praticado por meio da Internet, tendo em vista publicação ofensiva
contra nordestinos em perfil de rede social. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo
pelo  Procurador  da República oficiante,  por  atipicidade da conduta.  3.  Discordância  da Juíza
Federal. 4. Recebimento da promoção de arquivamento como pedido de declínio de atribuições,
por não se vislumbrar no caso a competência da Justiça Federal,  ante a ausência de provas
concretas da transnacionalidade da conduta examinada. 5. Incidência do Enunciado nº 50 desta
2ª CCR: O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai,
somente por este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. (97ª
Sessão  de  Coordenação,  de  11.05.2015).  6.  Precedentes  deste  Órgão  Revisor  (Processo  nº
0006979-34.2015.4.03.6110,  Voto  722/2016,  Rel.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho,
Sessão 635ª, de 15/02/2016; (Procedimento MPF nº 1.30.001.005133/2014-81, Voto 2589/2015,
Rel. José Adonis Callou de Araújo Sá, Sessão 619ª, de 29/04/2015).). 7. Recebimento do pedido
de arquivamento como declínio de atribuições e homologação, para reconhecer a competência da
Justiça Estadual para processar e julgar os fatos.

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.

266. Processo: JF/SP-0001555-55.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 6067/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. LEI Nº 7.492/86, ART.
19. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado
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para  apurar  possível  prática  do crime previsto  no art.  19 da Lei  nº  7.492/86,  consistente  na
obtenção de financiamento fraudulento para aquisição de veículo. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, por atipicidade da conduta, salientando que a ação
criminosa ora apreciada não gerou lesão ao Sistema Financeiro Nacional (bem jurídico tutelado
pela norma penal). 3. Discordância da Magistrada. 4. Como já decidido pela 2ª CCR, ainda que se
possa sustentar que a lesão ao bem jurídico tutelado (higidez do Sistema Financeiro Nacional)
não seja muito expressiva, em face exclusivamente do valor monetário do financiamento obtido,
não se pode considerar  como reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do
agente  que,  mediante  a  utilização  de  documentos  sabidamente  falsos,  obtém  financiamento
bancário com o prévio e deliberado intuito de não adimplir as prestações avençadas. Ainda, a
inexpressividade da lesão ao bem jurídico deve ser analisada sob uma perspectiva aumentada,
considerando-se a totalidade do sistema. Isso porque a fraude perpetrada pelo agente, ainda que
de pequena monta, se considerado o potencial econômico das instituições financeiras, impacta a
estabilização do sistema como um todo (IPL Nº 00251/2013, unânime, 590ª Sessão, 16/12/2013).
5. Ademais, não foram realizadas todas as diligências aptas à elucidação dos fatos, mostrando-se
prematuro  o  arquivamento  dos  autos.  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.

267. Processo: JF/SP-0005739-54.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 6292/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE PATROCÍNIO INFIEL E TERGIVERSAÇÃO (CP, ART. 355,
CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO).  FATO OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008.  REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP).  PRESCRIÇÃO  IMINENTE  (OUTUBRO  DE  2016).
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial  instaurado para apurar a prática dos
crimes de patrocínio infiel  e tergiversação, tipificados no art.  355,  caput e parágrafo único do
Código Penal. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento do feito, aduzindo que os
elementos probatórios constantes dos autos não são suficientes para a formação da opinio delicti
pelo  Ministério Público Federal,  ressaltando,  ainda,  que apesar da existência de diligências a
serem realizadas para obtenção de provas da materialidade e autoria delitivas, não haveria tempo
hábil  para  tanto,  tendo  em  vista  a  proximidade  do  prazo  prescricional  de  8  (oito)  anos,
considerando  que  o  fato  ocorreu  em  outubro  de  2008  3.  Discordância  da  Magistrada,  por
considerar  que  é  vedado  pela  jurisprudência  a  extinção  antecipada  de  feitos  criminais  sob
alegação de prescrição em perspectiva ou virtual  .  4. In casu,  apesar de existirem diligências
passíveis de serem realizadas para elucidação do fato, ocorrido em outubro de 2008, portanto a
quase  8  (oito),  não  haveria  tempo  hábil  para  investigações  antes  da  efetiva  prescrição  da
pretensão punitiva, que se dará em outubro de 2016. 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.

268. Processo: PRM-JND-3422.2015.000113-0-INQ Voto: 6261/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  A investigada teria recebido Benefício de Amparo ao
Deficiente  sem informar  os rendimentos  auferidos por  membro de seu  grupo  familiar.  Estudo
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socioeconômico constatou que o esposo da investigada prestava serviço em várias empresas e
auferia  renda  mensal  equivalente  a  R$  700,00,  os  quais  afastariam  a  sua  condição  de
miserabilidade. A investigada e o seu esposo declararam que à época do requerimento o casal
estava separado de fato. O benefício foi obtido em virtude da intermediação de terceiros. Evidente
ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Homologação do
arquivamento.

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

269. Processo: TRE/PR-APNEL-0000010-
89.2016.6.16.0176

Voto: 6127/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO PARANÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME ELEITORAL (ART. 350, CE). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28 DO CPP.  NÃO CONHECIMENTO.  RETORNO DOS AUTOS À PROMOTORA ELEITORAL
OFICIANTE PARA QUE SE MANIFESTE EXPRESSAMENTE SOBRE O ARQUIVAMENTO EM
RELAÇÃO AOS DEMAIS ENVOLVIDOS. 1. Denúncia oferecida em face de ex-Deputado Federal,
pela prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, tendo em vista a inserção de
declaração falsa na prestação de contas de campanha eleitoral. 2. O Juiz Eleitoral postergou o
recebimento da peça acusatória, aduzindo que há elementos informativos de que, conjuntamente
com o denunciado, também outras pessoas subscreveram a prestação de contas apresentada no
Tribunal  Regional  Eleitoral.  3.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP,  por  analogia.  4.  O  membro  do
Ministério Público Eleitoral não promoveu, expressamente, o arquivamento dos autos em relação
aos demais envolvidos, razão pela qual não cabe à 2ª CCR, neste momento, exercer sua função
revisional. 5. Não conhecimento da remessa. 6. Retorno dos autos à Promotora Eleitoral oficiante
para que se manifeste expressamente sobre o arquivamento em relação aos demais envolvidos.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

270. Processo: 1.13.002.000069/2016-85 Voto: 6159/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE AMEAÇA (CP, ART. 147), LESÃO CORPORAL (CP,
ART.  129,  CAPUT,  E § 9º)  E ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP,  ART. 217-A),  PRATICADOS
CONTRA E POR INDÍGENAS. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícias de Fato (1.13.002.000069/2016-85,  1.13.002.000072/2016-
07, 1.13.002.000073/2016-43) instauradas a partir de documentos enviados pela Polícia Civil em
Alvarães/AM, para apurar possíveis crimes de ameaça (CP, art. 147), lesão corporal (CP, art. 129,
caput,  e  § 9º)  e  estupro de vulnerável  (CP,  art.  217-A),  praticados por  e contra  indígenas 2.
Declínio de atribuições promovido pelo Procurador da República oficiante. 3. Crime praticado por
índio ou contra este no interior de reserva indígena, ou fora dela, tem reflexos sobre os direitos e
interesses indígenas de toda a coletividade, a legitimar o reconhecimento da competência federal
nos  termos  do  artigo  109,  XI,  da  Constituição  Federal.  4.  Não  homologação  do  declínio  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 do

102



Ata da 658ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00267051/2016

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.

271. 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

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

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

272. Processo: DPF-NVI/MS-0288/2014-INQ Voto: 6050/2016 Origem: SJUR/PRM-MS - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/NAVIRAÍ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334,  CAPUT)  E  CONTRABANDO  DE
CIGARROS (CP, ART. 334-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART.
62,  IV).  PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  EFEITO NOCIVO À SAÚDE
HUMANA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes  de  descaminho  e  de  contrabando,
previstos nos artigos 334, caput, e 334-A, ambos do Código Penal, em decorrência da apreensão
de mercadorias de origem estrangeira, desprovidas de documentação regular, e de 380 maços de
cigarros  de  procedência  estrangeira.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, levando em consideração o
baixo  valor  dos  tributos  iludidos  e,  quanto  aos  cigarros,  pela  não  violação  ao  bem  jurídico
protegido, haja vista a quantidade insuficiente para causar dano à saúde pública. 3. Discordância
do Magistrado diante da comprovada reiteração da conduta delituosa. 4. Segundo a Orientação nº
25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao
contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e
três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de
se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 5. No
caso em tela, foram apreendidos 380 (trezentos e oitenta) maços de cigarros de procedência
duvidosa  que ultrapassa o patamar de 153 (cento e cinquenta e três) maços , importados com
fins  comerciais,  sem  o  cumprimento  das  exigências  legais,  pelo  que  deve  ser  dado
prosseguimento à persecução quanto ao crime de contrabando. 6. Consta dos autos que, além
das demais mercadorias estrangeiras apreendidas sem documentação que comprove a regular
importação,  o  investigado  já  foi  autuado  em outras  ocasiões  pela  mesma conduta.  Assim,  a
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reiteração da mesma conduta delitiva impede que o fato seja considerado como destituído de
significação  penal.  A  insistência  na  perpetração  de  delitos  faz  surgir  o  desvalor  da  ação,
demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede
que o fato se apresente como insignificante perante o Direito. Adotar posicionamento contrário
significa estimular a prática de pequenos delitos e lançar por terra a própria higidez do sistema
penal.  7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal  para prosseguimento da
persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

273. Processo: DPF/AM-00453/2013-INQ Voto: 6074/2016 Origem: GABPR1-ECBJ - 
EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de esbulho possessório (CP, art. 161, II). Relato de invasão de
terra ocupada por assentada, localizada no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) da
Costa  da  Conceição,  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária   INCRA,  no
Município de Itacoatiara/AM. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).
Inexistência  de  prejuízo  direto  e  específico  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, a teor do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça:  CC 121.150/PR, Rel.  Ministra Alderita Ramos De
Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Terceira Seção, julgado em 04/02/2013, DJE
20/02/20131. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

274. Processo: 1.13.000.001369/2016-00 Voto: 6080/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação que relata possíveis irregularidades na venda de terras, com o
uso  de  procuração  falsa.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Diligências.
Informação do INCRA de que a área invadida está inserida na Gleba Joanico, pertencente ao
Estado  do  Amazonas.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

275. Processo: 1.14.006.000058/2016-28 Voto: 6079/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia registrada no Disque Direitos Humanos do Departamento de Ouvidoria
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Nacional dos Direitos Humanos e remetida ao Ministério Público Federal, relatando suposto crime
de injúria (art. 140 do CP), praticado em face de indígena, funcionária de posto médico da região,
ocorrido em bar em que trabalhava a suposta agente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Crime de ação penal privada (art. 145 do CP). Inexistência de lesão a bens, serviços ou
interesses da União. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

276. Processo: 1.20.000.000306/2016-93 Voto: 6125/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia supostos crimes de falsidade ideológica, estelionato,
crime contra a ordem tributária, entre outros, praticados pelos representados nos autos de Ação
de Usucapião, em trâmite na Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que não
envolve área federal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a
bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 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: 1.22.000.002839/2016-35 Voto: 6122/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima que relata a suposta prática de crime
resultante de preconceito de raça ou de cor previsto no artigo 20 da Lei 7.716/89. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Investigado teria realizado manifestações de
cunho racista em curso pré-vestibular.  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.

278. Processo: 1.22.014.000069/2016-37 Voto: 6155/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUN DE SÃO 
JOÃO DEL REI/LAVRAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  contra  economia  popular  (Lei  nº  1.521/51).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 -  2a CCR).  Suposta prática de usura pecuniária  cometida entre
particulares. Competência da Justiça Estadual, nos termo da 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). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
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Ministério Público Estadual.

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

279. Processo: 1.25.000.001575/2016-91 Voto: 6296/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Comercialização,  pela  internet,  de
medicamentos sem registro na ANVISA, sem a devida entrega do produto ao comprador. Revisão
de  declínio  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR).  Remessa  de  produtos  ocorrida  no  âmbito  interno.
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça
Federal. Precedentes do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/03/2012;
Procedimento  MPF  nº  1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão,  11/05/2015.  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.

280. Processo: 1.25.000.001589/2016-12 Voto: 6156/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 66 da Lei 8.078/901. Empresa de cosméticos 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 Ministério  Público Federal  para  persecução penal.  Homologação do declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

281. Processo: 1.28.000.001246/2016-38 Voto: 6096/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297). Falsificação
de histórico de graduação de ensino superior expedido por instituição federal e utilizada perante
instituição privada de ensino.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de indícios ou
notícia  do  uso  dos  documentos  falsificados  perante  órgão  ou  entidade  de  natureza  federal.
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. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

282. Processo: 1.30.001.002025/2016-19 Voto: 6119/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  Conselho  de
Controle de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas
por parte do investigado. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Entendimento de que o crime de lavagem de
dinheiro  é  de  competência  da  Justiça  Federal  somente  quando  praticado  contra  o  sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou quando o crime antecedente
for  de competência  da Justiça  Federal.  Hipótese  em que os  elementos iniciais  evidenciam a
ocorrência  de  crimes  antecedentes  de  competência  estadual  (crime  contra  a  Administração
Pública  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro).  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº
1.19.000.001667/2015-97,  638ª  Sessão,  de  16/03/2016,  unânime).  Ausência  de  elementos
capazes de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação do  declínio  de
atribuições.

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

283. Processo: 1.30.001.002356/2016-59 Voto: 6123/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes contra a economia popular (art. 4º, a, da Lei 1.521/1951) e de
ameaça (CP, art. 147) acerca da suposta atuação em obras do Programa Minha Casa Minha Vida.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Aproveitando-se da retenção de
salários  devidos  pela  empresa  responsável  pela  construção  das  unidades  habitacionais  aos
respectivos funcionários, os milicianos estariam oferecendo e concedendo empréstimos com juros
abusivos, ameaçando aqueles que não conseguem efetuar os pagamentos. Inexistência de crime
contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional.  Quanto  ao  crime  de  ameaça  teria  como  vítimas
particulares. Ausência de elemento indicativo da ocorrência de ilegalidades em relação ao dito
programa federal. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a
competência  da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério  Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

284. Processo: 1.30.001.002495/2016-82 Voto: 6295/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Representante noticia que manteve
contato com pessoas que supostamente ocupariam cargos no Conselho Nacional de Justiça e na
Receita Federal, e teria efetuado depósitos, via TED, para correntistas da CEF, visando o posterior
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recebimento de valores que lhe seriam devidos a título de vencimentos pretéritos, mas ao efetuar
o depósito do cheque recebido, o banco informou-lhe que não ocorreu a compensação, por motivo
de cancelamento do talonário.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Os órgãos
públicos  não  foram ludibriados  e  não  sofreram prejuízos  em decorrência  da  suposta  prática
delitiva. Inexistência de indícios da participação de servidores públicos federais, no exercício de
função pública. Eventual prejuízo em detrimento de particular. Ausência de lesão direta a bens,
serviços e 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

285. Processo: 1.34.030.000029/2016-76 Voto: 6075/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação que relata possíveis irregularidades praticadas em detrimento do
Poder Legislativo Municipal de Fernandópolis/SP. O investigado, suposto administrador de fato,
faria uso de empresa registrada em nome de sua esposa para firmar contrato com a Câmara
Municipal, para prestação de serviços de captação e transmissão de imagens. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer elemento de informação capaz
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

286. Processo: 1.34.033.000083/2016-91 Voto: 6294/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de maus tratos a jovens internos, por parte de funcionários de
instituição correicional. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Instituição
vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo. Inexistência
de indícios de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

287. Processo: 1.36.001.000218/2016-11 Voto: 6139/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de homicídio tentado (CP, art. 121 c/c art. 14, II) e incêndio (CP,
art.  250).  Declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 -  2a CCR).  Fatos narrados supostamente
ocorridos em áreas de conflito agrário, 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.
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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.

Outras deliberações(Declínio)

288. Processo: DPF/TO-00231/2013-INQ Voto: 6068/2016 Origem: GABPR4-JGMQ - JOAO 
GABRIEL MORAIS DE QUEIROZ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  1)  Possível  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Investigado
compareceu à sede do INCRA para verificar regularidade fundiária de imóvel rural adquirido por
ele de terceiros, momento no qual apresentou Certificado de Cadastro de Imóvel Rural  CCIR, em
nome do  vendedor,  falso.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV)  e  de  declínio
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR).  Diligências.  O investigado afirmou desconhecer a falsidade do
documento, consignando que este lhe foi entregue quando da aquisição do terreno. A autoridade
policial  procedeu  ao  indiciamento  apenas  do  vendedor  pela  prática  do  crime  de  falsidade
ideológica (CP, art. 299). Falta de indícios mínimos do dolo necessário à caracterização do crime
de uso de documento falso. Homologação do arquivamento no tocante a tal delito. 2) Quanto ao
crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299),  perpetrado  pelo  vendedor,  não  há,  a  princípio,
prejuízo a bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União, suas entidades autárquicas
ou empresas públicas,  tendo em vista  que o crime foi  praticado com o intuito  de ludibriar  o
particular no momento da compra do imóvel. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

289. Processo: 1.14.000.002035/2015-27 Voto: 6297/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Inquérito Policial. 1) Possível crime de abuso de autoridade praticado por militares contra outro
militar da Aeronáutica, em Processo Administrativo Disciplinar. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Foram asseguradas ao representante as garantias do contraditório e da ampla
defesa.  Atipicidade.  Competência  da  Justiça  Federal1.  Homologação  do  arquivamento.  2)
Supostos crimes previstos no Código Penal Militar, artigos 319 (prevaricação) e 343 (denunciação
caluniosa). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Comunicação de fatos inverídicos
ao setor disciplinar de unidade militar da Aeronáutica. Competência da Justiça Militar da União,
nos termos do art. 124 da CF/88. Homologação do declínio ao Ministério Público Militar.

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

290. Processo: DPF/AC-00436/2013-INQ Voto: 6259/2016 Origem: GABPR1-VHCT - VITOR 
HUGO CALDEIRA TEODORO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta fraude na realização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.
Realização de 2 (duas) inscrições com CPF's diferentes em nome da investigada. Revisão de
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arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Mero equívoco no momento da inscrição, realizada pelo filho
da investigada que, ao preencher os dados,  lançou equivocadamente o seu número de CPF,
tendo percebido o erro apenas após o encerramento da inscrição, razão pela qual, em seguida,
efetuou  nova  inscrição  lançando corretamente  o  número  do CPF da  investigada.  Não restou
configurado que a investigada tenha se utilizado de qualquer meio fraudulento para violar o exame
promovido pelo Órgão 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.

291. Processo: DPF/JFA-00251/2014-INQ Voto: 6071/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Ação Previdenciária ajuizada por idosa em face do INSS, visando a concessão
do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, sendo apresentado naqueles autos,
como  início  de  prova  material,  contrato  de  parceria  agrícola,  no  qual  o  magistrado  federal
vislumbrou indícios de falsidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Suposta
falsidade documental (CP, art. 304). Crime meio para o suposto crime de estelionato. Ausência de
potencialidade lesiva remanescente.  Aplicação da Súmula 17 do STJ. 2) Suposta tentativa de
estelionato (CP,  art.  171,  §  3º  c/c  art.  14,  II).  Estelionato  judiciário.  Ausência  de previsão  no
ordenamento jurídico pátrio. Precedentes do STJ: RHC 50.737/RJ1, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 09/03/2015, e da 2ª CCR: IPL nº 00618/2014, Voto 3443/2016,
Sessão 647, de 23/05/2016. O Contrato de Parceria Agrícola foi elaborado pela então tabeliã do
Cartório  de  São  Sebastião  da  Vargem  Alegre/MG,  sendo  comum  e  corriqueiro  na  região  o
reconhecimento das firmas dos signatários bem após a data da assinatura, restando confirmada a
existência  do  acordo  de  parceria  com a  investigada,  embora  não  lhe  tenha  sido  dado  peso
probatório para o fim almejado (comprovação da qualidade de segurada rural). Evidente ausência
de  dolo  em  obter  vantagem  ilícita  em  prejuízo  do  INSS.  Ação  previdenciária  foi  julgada
improcedente por não haver indício razoável de prova material no período de carência necessário.
Aplicação  do  princípio  da subsidiariedade,  corolário  da intervenção mínima.  Homologação do
arquivamento.

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

292. Processo: DPF/JFA-00389/2015-INQ Voto: 6128/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e II). Assalto à mão armada ocorrido em
Agência dos Correios. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Impossibilidade de
identificação  dos  autores  do  fato,  que  usavam  capacete  e  empreenderam  fuga  em  uma
motocicleta. Não verificação de vestígios significativos para apuração. Imagens do sistema de
segurança e informações prestadas pelo funcionário que foi abordado não acrescentaram dados
necessários à elucidação dos fatos. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

293. Processo: DPF-OPE-00019/2015-INQ Voto: 6258/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
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COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. 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).  Apreensão  de  um  equipamento  de  Rádio,  modelo  Solara  DSC,  instalado  na
embarcação  do  investigado  e  operando  com  modulação  FM,  nas  frequências  de  156,050  e
157,425 MHz, com transmissores de potência máxima de 25 Watts. Bem jurídico tutelado pela
norma  a segurança dos meios de telecomunicações  não sofreu qualquer espécie de lesão, ou
ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva.
Atipicidade do fato. Incidência do princípio da insignificância. Precedente STF (HC nº 104.530, 1ª
Turma,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  DJe  07/12/2010).  Ausência  de  justa  causa  para  dar
prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

294. Processo: JF/CE-0004703-83.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6121/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime de  furto  (CP,  art.  155,  §  4º,  I)  de  equipamento  pertencente  à  Caixa
Econômica Federal, com a destruição ou rompimento de obstáculo. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 14/01/2015. Embora demonstrada a materialidade, não há
elementos suficientes da autoria delitiva. Não existem imagens da ação criminosa captadas por
Circuito Fechado de Televisão  CFTV e nem possíveis testemunhas presentes no local da prática
do evento criminoso, capazes de colaborar na elucidação dos fatos. 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.

295. Processo: SPF/BA-00135/2015-INQ Voto: 6076/2016 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62,  IV).  Assalto perpetrado por dois indivíduos portando arma de fogo,  contra funcionário
(Carteiro) de agência dos Correios  ECT, em novembro de 2014. Inexistência de testemunhas e
câmeras de segurança no local onde ocorreu o fato. Ausência de indícios de autoria delitiva e de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

296. Processo: SR/DPF/MG-02067/2008-INQ Voto: 6131/2016 Origem: GABPR23-THPHF - 
TARCISIO HUMBERTO 
PARREIRAS HENRIQUES FILHO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) praticado contra a CEF. Celebração de
contrato de operação de Desconto de Títulos entre sociedade empresária e a CEF, que deixaram
de ser pagos a partir de outubro de 2006. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Realizada a oitiva de todos os envolvidos. A fragilidade das provas carreadas aos
autos não se revelam hábeis a sustentar a acusação do suspeito. Impossibilidade de identificar a
real  autoria  do  crime.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis.
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.

297. Processo: 1.11.000.000464/2016-52 Voto: 6098/2016 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.
Narrativa acerca de irregularidades administrativas praticadas no âmbito de entidade de classe,
inclusive quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma genérica não apresentando qualquer elemento de
provas quanto à materialidade delitiva  ou conduta ilícita  em concreto  a ser  apurada.  Não há
elementos suficientes acerca da efetiva 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

298. Processo: 1.12.000.000914/2016-70 Voto: 6173/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento de benefício previdenciário de auxílio-doença após óbito do
titular, por segurado que sucedera o beneficiário, o qual ingressou com ação judicial e teve seu
direito reconhecido, sendo feito o encontro de contas do que lhe era devido com os valores que já
havia sacado. Inexistência de prejuízo à Autarquia 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.

299. Processo: 1.14.000.001990/2016-28 Voto: 6265/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).  Notícia  de  contradições
inverídicas proferidas em audiência constantes nos autos de processo trabalhista. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas nos depoimentos
retratam apenas a diferença de percepção sensorial sobre a verdade real dos fatos, absorvidos de
modo  distinto.  Ausência  de  indícios  de  má-fé  ou  de  vontade  livre  e  consciente  de  prestar
declaração  falsa.  Dolo  não  evidenciado.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

300. Processo: 1.14.010.000242/2016-17 Voto: 6185/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Trata-se  de  dois  (02)
procedimentos  em que se  apurou 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  que  não  tiveram as  senhas  renovadas  e  não  havia
procurador  ou  representante  legal  cadastrado.  Último  saque  realizado  em 2005  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.

301. Processo: 1.14.010.000248/2016-86 Voto: 6277/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Trata-se  de  sete  (07)
procedimentos  em que se  apurou 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  que  não  tiveram as  senhas  renovadas  e  não  havia
procurador  ou representante  legal  cadastrado.  Último saque realizado em 2006.  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.

302. Processo: 1.14.010.000266/2016-68 Voto: 6144/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Trata-se  de  dois  (02)
procedimentos  em que se  apurou 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  que  não  tiveram as  senhas  renovadas  e  não  havia
procurador  ou representante  legal  cadastrado.  Último saque realizado em 2008.  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.

303. Processo: 1.15.000.002122/2016-28 Voto: 6272/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada por pessoa anônima perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão  do  MPF,  noticiando  suposto  envolvimento  de  advogados  com  o  tráfico  ilícito  de
entorpecentes,  em razão do patrocínio de clientes desprovidos de condições financeiras para
arcar com o pagamento de honorários advocatícios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Condutas  atribuídas  de  forma  genérica  e  vaga  que  além de  anônima  baseia-se  tão
somente em suposições desprovidas de real fundamento. Inexistência de elementos que indiquem
o  cometimento  de  crimes  por  parte  dos  apontados  advogados.  Ausência  de  elementos
justificadores do prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

304. Processo: 1.20.002.000093/2016-80 Voto: 6157/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (art. 2º, IV, da Lei nº 8.137/90). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Desvio de recursos liberados pelo Fundo de Investimento
da  Amazônia   FINAM,  por  empresa  agropecuária.  Última  parcela  do  FINAM  liberada  em
14/04/1999. Pena máxima prevista de 2 (dois) anos. Prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V,
CP). Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.22.000.000124/2016-48 Voto: 6263/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crimes de frustração de direito assegurado por lei
trabalhista (art. 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação
apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão acerca de possível irregularidade atribuída a
empresa privada na contratação e registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
de empregado. Diligências realizadas restaram frustradas diante das informações insuficientes do
noticiante, o qual não contribuiu para as investigações, na medida em que não oferece prova
suficiente de indícios da ocorrência de crime. Falta elementos informativos de materialidade e das
circunstâncias da infração penal. Homologação do arquivamento.

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

306. Processo: 1.25.000.003062/2016-14 Voto: 6177/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de correspondência (Lei n° 6.538/78, art. 40). Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A própria  EBCT informou  que  não  foi  possível
identificar os responsáveis pela violação. Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva.
Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da
Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

307. Processo: 1.25.000.003923/2015-83 Voto: 6120/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Veiculação de mensagens racistas em sítio eletrônico. Possível
crime previsto no art. 20, §2º da Lei nº 7.716/89. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Publicação  não  se  encontra  mais  disponível.  Inviabilidade  do  prosseguimento  das
investigações  para  eventual  identificação  da  autoria  e  materialidade  delitivas.  Ausência  de
qualquer  elemento  para  questionamento  acerca  da  competência  para  a  persecução  penal.
Homologação de arquivamento.

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

308. Processo: 1.29.000.001546/2016-80 Voto: 6275/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (CP, art.
356). Busca e Apreensão de autos de processo retirado com carga por advogado de entidade
sindical após esgotados o prazo de diligências sem a devolução. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Advogado intimado afirmou não estar em seu poder os autos que retirou
enquanto representante da entidade sindical. Carta de Sentença requerida pelo próprio sindicato,
formada  na  secretaria  da  Vara,  contendo  as  mesmas  peças  do  processo  principal  de  fácil
reconstituição,  sem  nenhum  prejuízo  às  partes  ou  ao  Juízo.  Falta  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

309. Processo: 1.32.000.000701/2016-55 Voto: 6293/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de possível crime de calúnia praticado contra Procurador da República,
por representante de organização social.  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de lesividade delituosa na conduta do investigado. No caso, o representado teria feito
apenas alusões genéricas a possível prática de protecionismo, sem contudo imputar qualquer fato
delituoso a pessoa determinada. Conduta desprovida de animus caluniandi. Não caracterização
de crime contra a honra. 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.

310. Processo: 1.34.001.004483/2016-43 Voto: 6073/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia sigilosa. Possível crime de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Diligências preliminares empreendidas pela Polícia
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Federal.  Encontradas  irregularidades  que  podem  caracterizar  ilícitos  administrativos  cuja
apuração incube ao Ministério do Trabalho, já cientificado. A autoridade policial concluiu, em seu
relatório, pela inexistência de indícios mínimos da prática de crime de redução a condição análoga
à de escravo. Fatos atípicos na esfera penal. Homologação do arquivamento.

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

311. 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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MPF QUANTO À TIPIFICAÇÃO
(CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL OU ESTELIONATO MAJORADO). ART.
28  do  CPP.  AQUISIÇÃO  DE  TERRENO  RESIDENCIAL  MEDIANTE  A  CELEBRAÇÃO  DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CEF BASEADO EM DOCUMENTAÇÃO FALSA DOS
VENDEDORES. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI Nº 7.492/86, ART.
19).  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  À  PROCURADORA  DA  REPÚBLICA  OFICIANTE  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado, inicialmente, perante a
3ª Vara Federal de Maringá/PR, para apurar a possível prática do crime de estelionato (art. 171,
§3º, do CP), tendo em vista a apresentação de documentação falsa pelos supostos vendedores
no momento da obtenção de financiamento perante a Caixa Econômica Federal. 2. Consta dos
autos que o investigado, mediante procuração falsa outorgada por supostos donos de imóvel, teria
induzido a erro os compradores, fazendo-os acreditar que a procuração que lhe conferia poderes
para  a  venda do terreno  era  verdadeira.  Com base  na documentação  falsa  apresentada,  os
compradores  se  dirigiram  à  Caixa  Econômica  Federal  a  fim  de  obter  financiamento  para  a
aquisição do imóvel. Após os trâmites regulares, a CEF aprovou todos os documentos e concedeu
o  financiamento.  3.  Com  a  aprovação  do  financiamento,  o  investigado  valeu-se  de  nova
procuração fraudulenta para movimentar o valor pago pelos compradores e depositados na conta
dos falsos donos do imóvel, transferindo-o para contas de terceiros. 4. O Procurador da República
oficiante, após a realização de diversas diligências, considerando que o fato melhor se amolda ao
crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/8, caput e parágrafo único, tendo em vista a aquisição de
imóvel  ter  sido  realizada  com recursos  do  SBPE,  provenientes  de  contrato  de  financiamento
obtido junto à CEF, por meio de uso de documento falso dos vendedores (procuração), requereu o
declínio da competência do presente inquérito em favor do Juízo Especializado da 2ª e/ou 3ª Vara
Federal  de  Curitiba,  Seção  Judiciária  do  Paraná  (atualmente  13ª  e  14  ª  Varas  Federais  de
Curitiba/PR). 5.Recebidos os autos na 14ª Vara Federal de Curitiba, a Procuradora da República
oficiante, após requerer a realização de diversas diligências, entendendo que o fato se subsume
ao crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), já que o financiamento foi obtido por terceiro de boa-fé
e  não  pelo  investigado,  no  lugar  de  suscitar  conflito  de  atribuição,  requereu  o  declínio  da
competência em favor da Subseção da Justiça Federal  de Maringá, consoante o artigo 70 do
Código de Processo Penal. 6. O Juiz Federal da 14ªVara Federal de Curitiba discordou das razões
ministeriais,  aduzindo  que,  embora  o  contrato  tenha  sido  efetuado  em nome de  terceiros,  a
documentação  fraudulenta  foi  apresentada diretamente  pelo  investigado,  fato  que  configura  a
prática do crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/86, razão pela qual o procedimento deve tramitar
perante aquele juízo especializado. 7. Do contexto fático apresentado nos autos, foi evidenciado
que o investigado apesar de ter por único objetivo ludibriar os compradores do imóvel, a fim de
obter  os recursos financeiros do SFH em razão de venda fraudulenta de imóvel,  acabou por
ludibriar  a  CEF,  que  concedeu  o  financiamento  aos  compradores.  Assim,  ainda  que  os
compradores estivessem de boa-fé quanto à compra e venda e à obtenção do financiamento junto
à Caixa Econômica Federal, a CEF também foi induzida a erro pela documentação falsa, já que o
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intuito do investigado era obter da compradora os valores decorrentes da venda fraudulenta do
imóvel,  independentemente  de  sua  origem.  8.  Trata-se,  pois,  da  obtenção  de  financiamento
fraudulento junto à CEF, fato que melhor se amolda ao previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. 9.
Conhecimento  da  remessa  como conflito  de  atribuições  entre  membros  do  Ministério  Público
Federal, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93, e fixação da atribuição da Procuradora da
República oficiante. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo  conhecimento da
remessa como conflito de atribuições entre membros do Ministério Público Federal, nos termos do
art.  62,  VII,  da  LC nº  75/93,  e  fixação  da  atribuição  da  Procuradora  da  República  oficiante,
conforme voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

312. Processo: JF/PR/TOL-5002151-
75.2015.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 6099/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (ART. 297, §4º DO CÓDIGO PENAL).
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  ENUNCIADO  27  DESTA  2ª  CÂMARA.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a
suposta prática dos crimes de omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CP, art. 297, §4º) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), tendo em vista
que a determinada empresa deixou de anotar a relação de emprego de vários empregados. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em relação ao crime de
sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A)  diante  da  ausência  de  crédito
constituído e, no que tange ao crime previsto no art. 297, §4º, do Código Penal, suscitou o declínio
de atribuição ao Ministério Público Estadual. 3. O Juiz Federal acolheu a manifestação ministerial
no tocante ao arquivamento do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A)
e e firmou a competência da Justiça Federal para análise do crime de omissão de anotação na
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CP, art. 297, §4º). 4. Enunciado nº 27 desta 2ª CCR: A
persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de
atribuição do Ministério Público Federal, por ofenderem a Previdência Social. Precedente do STJ,
Terceira Seção: CC 139.401/SP, DJe 16/11/2015. 5. Não homologação do declínio de atribuições
e designação de outro  membro do Ministério  Público Federal  para prosseguir  na persecução
penal.

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

313. Processo: JF/CE-INQ-0011683-
51.2013.4.05.8100

Voto: 6325/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime tipificado no art. 273, §1º-B,
do CP. Em 2012 a Polícia Federal apreendeu 37 caixas e 5 envelopes contendo anabolizantes.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Houve  determinação  da  2ª  CCR  pelo
prosseguimento do feito na esferal federal. MPF encaminhou os autos à autoridade policial para
continuidade das investigações. Diligências. Foi constatado que no local indicado como endereço
do destinatário das mercadorias funciona uma agência dos Correios. Após consulta realizada com
o  nome do  destinatário  foram  identificados  seis  homônimos,  mas  nenhum  reside  no  Ceará.
Quanto ao remetente, não consta registros em seu nome. Fatos ocorridos há mais de 04 anos.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação dos autores do ilícito 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
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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.

314. Processo: JF/CE-0002131-57.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6105/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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). Recebimento de
benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 01/05/2007 a 31/03/2008, totalizando
11 parcelas no valor corrigido de R$ 6.325,04. Após a instrução do feito, restou esclarecido que o
principal  suspeito do crime teria efetuado o saque de 3 parcelas.  Promoção de arquivamento
fundada na ausência de dolo quanto ao saque de 3 parcelas e de autoria quanto às 8 parcelas
restantes. Discordância do magistrado, ao fundamento da necessidade de aprofundamento nas
investigações. Aplicação do art. 28 do CPP. Aplicação da Orientação nº 41 da 2ª CCR em relação
aos  3  saques  realizados  pelo  investigado  e,  quanto  aos  demais,  verifica-se  a  ausência  de
elementos mínimos que possibilitem a identificação dos verdadeiros autores e de linha plausível
de investigação a justificar diligências, já que ultrapassados mais de 9 anos. Ausência de justa
causa para o prosseguimento do feito. 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.

315. Processo: JF/PR/CUR-5008429-
43.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6163/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, II DA LEI
8.137/90).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP,  ART. 28 C/C LC Nº 75/93,  ART. 62,  IV).  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 1. Inquérito Policial instaurado para apurar o
crime previsto no art.2º, II da Lei 8.137/90, tendo em vista que empresa deixou de recolher parte
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos do trabalho assalariado, nos
períodos de janeiro a abril, agosto e dezembro de 2013, causando prejuízo ao erário no montante
originário  de  R$  36.269,19.  Segundo  consta  nos  autos,  a  Receita  Federal  detectou  as
irregularidades a partir de divergência entre a declaração prestada pela empresa na DIRF e os
registros  dos  recolhimentos  efetuados.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do procedimento sob o fundamento de que, quem declara o valor retido na fonte e o
recolhe parcialmente não teve nenhuma vontade de o não recolher, já que inevitavelmente terá de
recolher o imposto em sua totalidade quando a RFB verificar de ofício.  A conduta não trouxe
perigo concreto ao bem jurídico protegido pela norma penal. Se a intenção fosse realmente de
deixar de recolher, não haveria razões lógicas para que os valores retidos fossem declarados na
DIRF, pois a declaração na DIRF leva inevitavelmente ao reconhecimento da dívida,  gerando
pesadas sanções administrativas no caso de não recolhimento do valor retido no prazo legal e,
ainda, permite ao fisco redirecionar eventual execução fiscal. 3. Discordância do Juiz Federal, por
entender que para a  configuração do ilícito  em questão é irrelevante a  existência ou não de
declaração ou confissão em relação à ocorrência do fato gerador. O tipo objetivo exige apenas o
ato  de  não  recolher  aos  cofres  públicos,  na  condição  de  substituto  tributário,  os  valores
descontados do contribuinte.  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
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punibilidade. 5. O crime definido no art. 2º, II da Lei 8137/90 se caracteriza no fato de deixar de
recolher, no prazo legal, valor de tributo, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo
de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Assim, o crime se consuma a partir do
momento em que expira o prazo legal sem que o agente tenha efetuado o recolhimento dos
valores  do  tributo.  6.  O  fato  da  Receita  Federal  possuir  meios  de  verificar  a  existência  de
inadimplência  não  descaracteriza  a  conduta  ilícita  praticada  pelos  responsáveis  legais  da
empresa,  uma  vez  que  os  valores  referentes  ao  IRRF  foram  descontados  dos  salários  dos
trabalhadores, mas não foram devidamente recolhidos perante a Receita Federal. 7. Se, de fato,
os responsáveis  legais  pela  empresa  não  cometeram 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. 8. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

316. Processo: JF-RJ-2016.51.01.502101-9-PIMPCR Voto: 6145/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Representação
realizada por assistente social de hospital regional relatando que determinada pessoa identificou-
se  como  amiga  de  um  paciente  falecido  naquela  unidade  e  alegou  não  poder  realizar  o
sepultamento. Posteriormente, a particular retornou à unidade hospitalar identificando-se como
companheira e procuradora do falecido, solicitando informações necessárias ao recebimento de
documentos  que  instruiriam  o  requerimento  previdenciário  junto  ao  INSS.  Promoção  de
arquivamento fundada na ausência de indícios mínimos de crime. Discordância do magistrado, ao
fundamento da necessidade de aprofundamento nas investigações. Aplicação do art. 28 do CPP.
Constata-se do caso a suspeição em relação às afirmações dadas pela representada em uma
unidade hospitalar, sem qualquer indicativo concreto de que o INSS tenha sido induzido a erro. A
mera afirmação de que o benefício previdenciário será solicitado não configura ato de execução
de crime e não justifica, por si só, início de persecução penal. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. 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.

317. 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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º). Notícia de que o
indiciado foi encontrado portando uma nota falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais). MPF requereu o
arquivamento do feito por entender que não houve dolo específico, tendo em vista o completo
desconhecimento da falsidade da cédula apreendida. Discordância do magistrado. Aplicação do
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Depoimento do investigado informando que não sabia
que a nota era falsa e que recebeu como pagamento na venda de um aparelho celular, indicando
quem teria  passado a nota  falsa,  mas não sabendo informar  maiores detalhes.  Aplicação  do
Enunciado nº 601 da 2ª CCR. Inexistência de dolo. Insistência no arquivamento.

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

318. Processo: JF/SP-0000419-23.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 6184/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  LAVAGEM  DE
DINHEIRO (LEI N° 9.613/98). MPF: ARQUIVAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE CRIME FEDERAL
ANTECEDENTE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ARTIGO 28 DO CPP CC. O ARTIGO 62,
INCISO  IV,  DA LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível crime de lavagem de dinheiro
(Lei n° 9.613/98), a partir do encaminhamento pelo COAF de Relatório de Inteligência Financeira,
informando movimentações financeiras atípicas por parte de empresa. 2. Consta no referido RIF
que a empresa é atuante no ramo de padaria e confeitaria, sem registro de empregados, foi objeto
de  comunicações  de  operações  financeiras  com  valor  associado  de  R$  183.982.828,45  no
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2014, dos quais R$ 12.023.548,11 foram registrados
em  contas  tituladas  pela  empresa  investigada  e  o  restante  em  contas  de  terceiros.  3.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que os fatos
relatados no RIF apontam para a prática do delito antecedente do art. 171, caput do Código Penal
com  posterior  branqueamento  de  capitais  por  meio  de  empresas  de  fachada,  não  havendo
prejuízos  a  entidades  federais  que  justifique  o  prosseguimento  das  investigações  na  esfera
federal.  4.  A Juíza  Federal,  por  sua  vez,  discordou  por  achar  prematuro  o  arquivamento  do
procedimento sem a realização de quaisquer diligências. Além da suspeita de comercialização
indevida de créditos relativos a cartões alimentação e refeição com ágio, algumas movimentações
trazem suspeitas da prática de crimes contra o Sistema Financeiro e, sem nenhuma pesquisa de
antecedentes das pessoas que se utilizaram das contas da 'empresa de fachada', não é possível
se afastar a possibilidade do tráfico de drogas e crimes contra o sistema financeiro como crimes
antecedentes. Ressaltou ainda que, em duas comunicações de operações suspeitas envolvem
empresas que teriam relação com investigado na Operação Lava-Jato, havendo possível prática
de  lavagem de  dinheiro  e  remessa  ilegal  de  valores  para  o  exterior.  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.  No caso, faz-se necessário o
aprofundamento  das  investigações,  com  a  realização  de  diligências  mais  invasivas,  visando
descortinar a origem do dinheiro objeto da comunicação do COAF, haja vista a suposta ligação da
empresa investigada com empresas relacionadas com investigado na Operação Lava-Jato. É de
conhecimento público a existência  de investigação no âmbito da denominada Operação Lava
Jato,  na  qual  existem  indícios  do  cometimento  do  crime  de  branqueamento  de  capitais.  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.

319. Processo: JF/UMU-5001617-70.2015.4.04.7004-
IP - Eletrônico 

Voto: 6307/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  USO  DE  RADIOFREQUENCIA  SEM
AUTORIZAÇÃO LEGAL (LEI N° 94472, ART. 183).MPF: ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE
AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ARTIGO 28 DO CPP CC. O ARTIGO 62, INCISO
IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado
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para apurar a prática do crime previsto no art. 183 da Lei nº 9472/97, a partir da apreensão na
propriedade do investigado de dois veículos, que possuíam em seu interior rádio comunicador
com  potência  média  de  60W.  2.  Consta  nos  autos  que  um  dos  veículos  tinha  registro  de
furto/roubo  e  no  outro  o  número  do  chassi  estava  ilegível.  Apurou-se  também  que  ambos
contavam apenas com o banco do motorista  e  estavam equipados com rádios transmissores
irregulares. Em depoimento, o investigado afirmou:1-que terceiro deixou os veículos em seu poder
por alguns dias; 2- que desconhecia a origem ilícita dos veículos; 3- que desconhecia a existência
de rádios comunicadores no interior dos veículos e; 4- que sua residência não era utilizada como
depósito  de  produtos  contrabandeados.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito por entender que embora tenha sido comprovada a materialidade do delito,
no presente caso, não há qualquer indicativo significativo acerca da autoria delitiva. 4. O Juiz
Federal,  por  sua  vez,  discordou  ao  argumento  de  que  há  indícios  da  prática  de  crime  pelo
indiciado, pois embora tenha afirmado não ser dono dos veículos, nem sequer soube identificar
quem de  fato  o  era.  Entendeu também não  ser  crível  que  o  investigado  guardasse  em sua
residência  gratuitamente  veículos  que  desconhece  a  procedência,  de  pessoa  que  apenas
conhece o nome e não sabe ao menos localizar.  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. No caso, faz-se necessário o aprofundamento
das investigações, com a realização de novas diligências visando esclarecer o verdadeiro uso dos
veículos apreendidos, bem como qual a real participação do investigado. Até porque, além de os
rádios transmissores encontrarem-se dentro dos veículos que estavam na posse do indiciado,
referidos veículos apreendidos estavam sem os bancos dos passageiros, o que poderia ser o
indicativo  de sua utilização  para  a  prática de outros  crimes,  tais  como o de contrabando ou
descaminho. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

320. Processo: 1.24.000.001032/2015-20 Voto: 6302/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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 remessa pela Vara do Tribunal Regional do Trabalho noticiando a prática de
possível crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A) por parte da empresa privada. 2.
Como diligências, o Procurador da República oficiou a Receita Federal, que informou que não
foram  constatados  indícios  de  irregularidades  tributárias  para  avaliação  de  interesse  e  de
relevância fiscal que justifiquem a inclusão do sujeito passivo em comento na programação de
ações  fiscais  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por
entender necessária a constituição definitiva do crédito tributário.  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 desnecessária a prévia
constituição definitiva do crédito tributário à configuração do crime, e havendo diligências a serem
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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,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

321. Processo: 1.34.011.000370/2016-50 Voto: 6256/2016 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. 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 encaminhado pelo Ministério Público do Trabalho noticiando a prática
de  possível  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (art.  168-A)  por  parte  da  empresa
privada. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender
necessária a constituição definitiva do crédito, o que, segundo informação da Receita Federal do
Brasil, ainda não ocorreu (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 penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

322. Processo: SR/DPF/MG-02079/2015-INQ Voto: 6091/2016 Origem: GABPR3-AGO - ANGELO 
GIARDINI DE OLIVEIRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de difamação (CP, art. 139) em desfavor da Universidade Federal
de Minas Gerais  UFMG, de escola municipal de contagem e de sua diretora. Denúncia de que
indivíduos  não  identificados  estariam vinculando  informações  inverídicas  quanto  ao  conteúdo
trabalhado na escola municipal sobre temas relacionados à sexualidade. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  Segundo a representação, as informações inverídicas
teriam sido publicadas fazendo menção ao apoio da UFMG à metodologia aplicada pela escola
municipal. Das documentações acostadas aos autos não é possível verificar a prática de crime
contra  a universidade pública,  já  que a única menção ao órgão é feita  na representação. As
mensagens  acostadas  aos  autos  indicam  apenas  possível  ofensa  à  escola  municipal  e  sua
diretora, fato que deve ser apurado pelo Ministério Público Estadual. Ausência de ofensa a bens,
interesses ou serviços da União (art. 109, IV, da CF). 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.

323. Processo: 1.14.002.000193/2016-11 Voto: 6165/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o representante que o representado
estaria  postando  fotos  ofensivas  a  sua  imagem,  além  de  ter  adquirido  um  chip  telefônico
utilizando-se do seu CPF para fazer postagens ofensivas em seu nome. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

324. Processo: 1.15.000.001806/2016-11 Voto: 6284/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art.
299). Relata o representante que a diretora da 12ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza teria
emitido certidão com conteúdo inverídico para favorecer a parte adversa em ação judicial. Revisão
de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Verifica-se que a suposta falsidade
ocorreu no bojo de ação que tramita perante a justiça estadual, sem a participação de qualquer
agente federal no ato. Fatos que não revelam ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou
de suas entidades. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

325. Processo: 1.15.003.000050/2016-54 Voto: 6268/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Denúncia dando conta da possível ocorrência de violência doméstica e familiar
contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF).
Inexistência  de  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas,  ou  empresas  públicas  federais.  Ausência  de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

326. Processo: 1.16.000.002239/2016-74 Voto: 6172/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de apropriação indébita (CP, art.
168), praticado por curadora e inventariante de espólio, que teria realizado saques da poupança
deixada pela falecida, à revelia dos demais herdeiros. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Prejuízo  restrito  ao  patrimônio  dos  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.

327. Processo: 1.17.000.001414/2016-79 Voto: 6146/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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. 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.

328. Processo: 1.17.002.000147/2016-01 Voto: 6299/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) praticada por particular na
comprovação  dos  requisitos  para  posse  em  concurso  público  promovido  pela  Secretaria  de
Estado da Saúde do Espírito Santo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR).  Falsidade cometida perante órgão estadual.  Circunstâncias fáticas que não apontam a
ocorrência de infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

329. Processo: 1.19.000.000959/2016-93 Voto: 6175/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  oferta  de  curso  superior,  em  instituição  particular,  sem  o  devido
credenciamento no sistema do Ministério da Educação - MEC. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O fato de as instituições privadas de ensino superior se sujeitarem
ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
9.394/1996), por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. A conduta em análise afeta o
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interesse e o serviço do Ministério da Educação, o qual possui a competência para autorizar o
funcionamento de instituição de ensino, havendo legitimidade do Ministério Público Federal para
atuar na esfera cível. Todavia, sob a ótica penal, a conduta em voga não lesiona bens, serviços ou
interesse direto da União de modo a caracterizar a competência do MPF. Precedente da 2ª CCR
(Procedimento  nº  1.20.000.001728/2015-03,  655ª  Sessão,  08/08/2016,  unânime).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

330. Processo: 1.22.000.001438/2016-68 Voto: 6306/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência dos crimes de dano (CP, art. 163) e explosão (CP, art 251).
Representação  formulada  por  diretório  regional  de  partido  informando  que  sua  sede  sofreu
atentado por meio de artefatos explosivos (descrito como bomba de garrafão), entendendo que a
conduta configuraria crime de ódio e ataque à ordem política e social.  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Embora a conduta tenha aparente motivação política,
não se verifica a ocorrência de crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social previsto na Lei
1.802/53.  Dano  sofrido  por  particular.  Fatos  que  não  revelam  ofensa  a  bens,  serviços  ou
interesses  da União  ou de  suas  entidades.  Homologação do declínio  em favor  do  Ministério
Público Estadual.

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

331. Processo: 1.23.002.000178/2016-56 Voto: 6151/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de tráfico interno de pessoas para fim de exploração
sexual. CP, art. 231-A e/ou 241 do ECA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª
CCR).  Constatação de que as vítimas seriam aliciadas para atuarem dentro  do município  de
Alenquer/PA. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

332. Processo: 1.26.004.000085/2014-38 Voto: 6086/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o representante
que, em duas oportunidades, foi  utilizado como laranja para aquisição de mercadorias,  o que
gerou a cobrança de imposto em seu nome. Possível crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei
8.137/1990).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Instado  a  se
manifestar  várias vezes a dar  mais  informações concretas,  o representante quedou-se inerte.
Depreende-se dos autos que os impostos supostamente sonegados são devidos ao Estado de

125



Ata da 658ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00267051/2016

Pernambuco (ICMS). Circunstâncias fáticas que não apontam, por ora, a ocorrência de infração
penal  em  prejuízo  direto  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

333. Processo: 1.29.023.000340/2014-11 Voto: 6025/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CANOAS-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e/ou estelionato (CP, art.
171). Titular de conta corrente da Caixa Econômica Federal  CEF comunicou a compensação de
cheque possivelmente clonado no valor de R$ 1.000,00 em sua conta. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Oficiada,  a CEF informou não ter sofrido qualquer
prejuízo com a transação. 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.

334. Processo: 1.30.001.001543/2016-15 Voto: 6312/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de incitação ao crime (CP, art. 286). Representação
formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  informando  que  Secretário  de  Finanças  de
Confederação  estaria  incitando  a  prática  de  crimes  como  forma  de  protesto  contra  o
impeachment,  durante  cerimônia  realizada  no  Palácio  do  Planalto.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Embora o fato tenha ocorrido nas dependências do
Palácio do Planalto, isto, por si só, não atrai a competência Federal. O investigado não é servidor
público federal. O delito de incitação não revelou ofensa a bens, serviços ou interesses da União
ou de suas entidades. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

335. Processo: 1.30.008.000230/2015-07 Voto: 6322/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de esbulho possessório (CP, art. 161, II), contra a
saúde pública (CP, art. 272) e contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90, art. 7º). Autor em
ação de reintegração de posse que tramitou perante a 2ª Vara Cível de Resende/RJ afirmou ter
sido esbulhada em sua propriedade rural pelo réu. Além desse fato, é possível verificar alegações
de que o réu supostamente produziria alimentos a serem ofertados ao público em geral sem as
devidas condições de higiene e que determinada testemunha teria uma criação de peixes em uma
piscina desativada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Esbulho
praticado em face de proprietária rural por uma briga pontual de proprietários de imóveis privados.
Inexistência de conflito agrário noticiado na região ou de conexão com processos de reforma
agrária ou atuação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Eventuais
crimes contra as relações de consumo e contra a saúde pública são de competência da Justiça
Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
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Público Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

336. Processo: 1.31.000.000546/2016-12 Voto: 6241/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação, adulteração ou alteração de substância ou produto
alimentício (art.  272, §1º, do CP).  Empresa teria engarrafado e comercializado vinho tinto em
desacordo com os padrões de identidade e qualidade físico-químico estabelecidos pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  MAPA. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). O fato
de a atividade de fiscalização da política pública para garantia  da qualidade dos alimentos e
bebidas  produzidos  no  país  ser  exercida  pela  União,  mais  especificamente  pelo  Serviço  de
Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, que integra o MAPA, não têm o condão, por si só, de
atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A
competência  da Justiça Federal  nesse caso somente seria  justificável  se o crime atingisse a
própria atividade fiscalizatória de órgão da União  caso,  por exemplo, o agente impedisse ou
obstaculasse a fiscalização por parte de servidores do MAPA. Ausência de elementos capazes de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Precedente  do  STJ:  CC  32.758/SP.
Homologação de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

337. Processo: 1.31.001.000286/2016-67 Voto: 6227/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  mediante  obtenção
fraudulenta  de  empréstimo  consignado,  junto  a  instituição  financeira  privada,  em  nome  de
beneficiário do Instituto  Nacional  do Seguro Social   INSS. Revisão de declínio  de atribuições
(Enunciado n° 32 -  2a CCR).  Fraude praticada perante 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.

338. Processo: 1.32.000.000881/2016-75 Voto: 6170/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  por  uma detenta  relatando que  estaria  recebendo
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ameaças por parte de advogado da governadora de Roraima. (CP, art. 147). Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verificou-se que a representante está presa em
razão do seu envolvimento em operação deflagrada pelo GAECO do MPE/RR para combater
fraudes  em  licitações  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa.  A  ameaças  teriam  partido  de
advogados de particular (ex-governador do estado e marido da atual governadora) para que a
representante firmasse termo de colaboração premiada alegando fatos inverídicos para prejudicar
o Presidente da Assembleia Legislativa. Ameaças e coações que teriam por objetivo influir no
destino de ação que tramita na Justiça Estadual, envolvendo agentes estaduais. Fatos que não
revelam ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

339. Processo: SRPF-AP-00423/2015-INQ Voto: 6311/2016 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. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297). USO DE
DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (ART. 19 DA
LEI Nº 7.492/1986). MPE: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO AO MPF EM RAZÃO DE INTERESSE
FEDERAL. MPF: DECLÍNIO AO MPE. ATO INFRACIONAL QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA
DA  JUSTIÇA  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.
Inquérito Policial instaurado a partir da prisão em flagrante de particular que apresentou carteira
de  identidade  e  cópia  de  CPF  adulterados  para  tentar  sacar  perante  a  agência  bancária
sociedade de economia mista  a segunda parcela de financiamento obtido no âmbito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 2. A Controladoria-Geral da União
(CGU) identificou que a concessão do financiamento com verba federal havia sido feita a pessoa
menor de 18 anos e informou o fato ao Banco. Quando a investigada, já maior, apresentou-se
para  receber  a  segunda  parcela,  foi  confrontada  e  conduzida  presa  à  Polícia  Federal.  3.  O
Promotor  de Justiça declinou de sua atribuição ao MPF, sob o argumento de que a conduta
resultou  em prejuízo  ao  Pronaf,  programa  que  envolve  verbas  federais.  4.  O  Procurador  da
República  oficiante  divergiu  da  remessa,  aduzindo  que  as  condutas  que  resultaram  na
adulteração  dos  documentos,  na  sua  utilização  e  na  obtenção  fraudulenta  do  financiamento
perante o banco, fato que poderia atrair a competência da Justiça Federal em razão do prejuízo
sofrido pelo PRONAF, ocorreram enquanto a investigada ainda era menor de idade, fato que
evidencia  a  atribuição  do Ministério  Público  Estadual  em razão da aplicabilidade  ao caso  do
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente   ECA.  5.  Acrescentou,  ainda,  que  as  condutas  da
investigada, já com 18 anos de idade, de apresentar-se ao banco e de utilizar seus documentos
adulterados com o intuito de receber a segunda parcela do financiamento (art. 304 c.c. art. 297 do
CP) também seria de atribuição do Ministério Público Estadual, uma vez que praticado contra
sociedade de economia mista. 6. No mérito, com razão o Procurador da República oficiante, uma
vez que não é atribuição do Ministério Público Federal  a persecução penal de ato infracional
cometido por menor inimputável,  ainda que a infração tenha ocorrido em detrimento de bens,
serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Enunciado nº 42 desta Câmara. 7. Mesmo entendimento se aplica às condutas praticadas pela
investigada após a maioridade, pois a utilização de documentos falsos ocorreu em detrimento do
BASA - sociedade de economia mista (Súmula 5461 STJ) e o saque, que não chegou a ser
efetuado em razão da ciência  do banco sobre a  falsidade,  seria  mero exaurimento do crime
praticado contra o sistema financeiro à época da concessão fraudulenta  do financiamento.  8.
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
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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). 9. 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.

Homologação de Arquivamento

340. Processo: DPF/AGA/TO-00217/2015-INQ Voto: 6093/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4°, I), cometido contra agência dos
Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Indivíduos entraram na agência dos
correios,  subtraíram a quantia em dinheiro disponível  no cofre  e levaram o equipamento que
armazenava as imagens do circuito interno de câmeras.  Diligências.  Realizada perícia,  houve
levantamento de fragmentos papilares no local, que concluiu que os vestígios papiloscópicos não
possuíam condições técnicas para um possível confronto. Não obtenção de sucesso na tentativa
de se encontrar sistema de captação de imagens nos estabelecimentos próximos ao local 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

341. Processo: DPF-OPE-00011/2015-INQ Voto: 6183/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (CP, artigo 289). Relato de comerciante informando ter
recebido uma cédula falsa de R$ 100,00 de uma pessoa desconhecida como pagamento por uma
lata de cerveja. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Apesar das diligências
efetuadas, não foi possível colher indícios concretos aptos a demonstrar a possível autoria do
crime. 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.

342. Processo: DPF-UDI-00286/2015-INQ Voto: 6126/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial.  Ofício encaminhado pela vara do trabalho noticiando que, durante audiência
realizada em 01/10/2014, determinada estudante se apresentou como estagiária de direito, mas,
se ausentou da sala quando foi requerida sua identificação. Possível crime de falsa identidade
(CP,  art.  307).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ouvida,  a  estudante
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esclareceu que,  à época,  cursava direito  e acompanhou a irmã na audiência  trabalhista  para
elaboração de relatório de estágio solicitado pela faculdade e que, ao requerer a cópia da ata da
audiência,  o servidor  solicitou sua identificação, momento em que apresentou sua identidade.
Negou ter se ausentado sem se identificar ou de ter sido solicitada a carteira de estagiária da
OAB. Ausência de fato típico. A audiência é pública e o estágio na universidade não se vincula às
regras da OAB determinando a obrigatoriedade de carteira de estagiário. Inexistência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

343. Processo: DPF-UDI-00594/2014-INQ Voto: 6315/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falso testemunho (art. 342, CP). Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informações  contidas  nos  autos  revelam  que  houve  retratação  da
testemunha antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito. Conduta não punível (art.
342, §2º, CP). Homologação do arquivamento.

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

344. Processo: SRPF-AP-00207/2015-INQ Voto: 6224/2016 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. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhista.
Preposto da empresa requerida teria declarado fatos inverídicos sobre a jornada de trabalho de
empregado.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constata-se  que,  embora  o
magistrado trabalhista tenha entendido de forma diversa, o depoimento prestado pelo investigado
não se tratou de uma falsidade, uma vez que há nos cartões de ponto do citado empregado
registros frequentes de comparecimento no horário informado pelo investigado, o que confirma a
veracidade de sua declaração. Falsidade evidente não constatada. 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.

345. Processo: 1.00.000.008258/2016-74 Voto: 6273/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. 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
pela ausência de práticas que caracterizassem situações de trabalho análogo ao de escravo.
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.
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346. Processo: 1.11.000.000226/2016-47 Voto: 6031/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330), consistente no descumprimento
de ordem judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do
crime de  desobediência  não  basta  apenas o  descumprimento  de  ordem legal  de  funcionário
público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão
de sanção de natureza civil,  processual  civil  ou administrativa,  e 2)  advertir  o destinatário  da
ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedente: STF  Apn 506/PA, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/08/2008. No caso, a ordem judicial não advertiu
o  destinatário  da  ordem que  o  eventual  descumprimento  caracterizaria  crime.  Atipicidade  da
conduta.(Enunciado nº 61 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

347. Processo: 1.14.002.000196/2016-47 Voto: 6276/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT encaminhou comunicações
de  que  agências  localizadas  em  Municípios  no  Estado  da  Bahia  sofreram  assaltos  e
arrombamentos.  Revisão de arquivamento (LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Tratam-se de
casos  de  difícil  elucidação,  uma  vez  que  os  sistemas  de  segurança  foram  danificados  ou
subtraídos.  Inexistência  de  testemunhas.  Impossibilidade  de  identificação  dos  criminosos.
Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, 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.

348. Processo: 1.14.010.000235/2016-15 Voto: 6190/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. 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. Últimos saques realizados há mais de 11 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.

349. Processo: 1.14.010.000236/2016-51 Voto: 6203/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA
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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. Últimos saques realizados há mais de 11 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.

350. Processo: 1.14.010.000256/2016-22 Voto: 6196/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. 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. Últimos saques realizados há mais de 09 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.

351. Processo: 1.14.010.000260/2016-91 Voto: 6209/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização  de  saques  indevidos  após  o  óbito  dos  titulares  dos  benefícios.  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. Últimos saques realizados há mais de 09 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.

352. Processo: 1.14.010.000263/2016-24 Voto: 6205/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
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Realização  de  saques  indevidos  após  o  óbito  dos  titulares  dos  benefícios.  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. Últimos saques realizados há mais de 08 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.

353. Processo: 1.14.010.000267/2016-11 Voto: 6208/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. 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).  Realização de saques com cartão magnético.  Beneficiário  não possuía
procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito. Ausência de renovação da senha.
Último saque realizado há mais de 08 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.

354. Processo: 1.16.000.001680/2016-39 Voto: 6309/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  relatando  supostas  práticas  de  diversos  crimes,  tais  como  enriquecimento  ilícito,
estelionato, tráfico de drogas, assalto a banco, calúnia e difamação, etc. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  relatados  não  apresentam  conexão  lógica.  Representação
desconexa e sem qualquer substrato fático apto 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.

355. Processo: 1.18.001.000299/2016-78 Voto: 6250/2016 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. Possível ocorrência do 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 10 (dez) segurados, 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),  já  que
decorridos mais de 12 (doze) anos da data da última percepção indevida. Extinção da punibilidade
do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 2) Em relação a 1 (um) caso, nota-se a ausência de informações
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acerca de representante legal ou procurador habilitado para recebimento dos benefícios após o
óbito.  Último  saque  realizado  há  mais  de  11  anos.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
possibilitem a identificação da autoria  delitiva  e de linha plausível  de investigação a justificar
novas diligências. 3) Quanto aos demais segurados, 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.

356. Processo: 1.19.000.001299/2016-68 Voto: 6217/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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 o óbito dos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Verifica-se que os últimos saques ocorreram há mais de 12 anos (2003 e 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). Homologação do
arquivamento.

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

357. Processo: 1.20.000.000918/2016-86 Voto: 6266/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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, em 05/02/2011. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de saques com cartão magnético. Beneficiário
não  possuía  procurador  ou  representante  legal  cadastrado  na  data  do  óbito.  Ausência  de
renovação da senha. Último saque se deu no ano de 2011. Fatos ocorridos há mais de 4 (quatro)
anos. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação dos verdadeiros autores
dos saques e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

358. Processo: 1.22.001.000165/2016-24 Voto: 6179/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação formulada por titular de pensão
por morte, a fim de comunicar que a cota-parte da outra beneficiária da mesma pensão, não teria
sido extinta após essa completar 21 anos, porquanto ela teria dolosamente induzido em erro o
INSS, fazendo-se passar por deficiente físico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constata-se do processo administrativo que, efetivamente, a cota-parte não foi extinta quando a
beneficiária atingiu a idade de 21 anos. Contudo, não consta dos autos qualquer afirmação da
beneficiária  no sentido de que seria  inválida,  assim como não houve a realização de perícia
médica que apontasse nesse sentido, o que exclui a possibilidade de simulação. Instada a se
manifestar, a própria beneficiária afirmou ao INSS não ser inválida. O pagamento ocorreu em
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razão de um preenchimento equivocado do formulário da beneficiária, inexistindo indícios de que
tenha havido fraude, podendo ter resultado de equívoco material do servidor encarregado do ato,
como conclui o INSS, ou, mesmo, de dificuldade gerada por alguma inconsistência no sistema
pertinente  (despachos  daquele  mesmo  ano  fazem  referência  a  possível  inconsistência  do
sistema). Não restou confirmada a hipótese de que a beneficiária teria induzido a erro o INSS.
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.

359. Processo: 1.22.003.000437/2016-76 Voto: 6288/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação narrando diversas irregularidades que teriam ocorrido no âmbito
de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),  firmado nos autos de inquérito civil  por pessoa
jurídica de direito privado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de
fato criminoso que dê ensejo à atuação do Ministério Público Federal. Constata-se a irresignação
do representante quanto ao cumprimento do TAC, bem como em relação às perícias realizadas no
procedimento. A empresa esclareceu que cumpre integralmente a instrução do MAPA e que não
teve qualquer ingerência na escolha do perito. Os fatos relatados na denúncia são atinentes ao
cumprimento do TAC e possuem conotação puramente cível e já estão sendo apurados no bojo
de inquérito civil. 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.

360. Processo: 1.23.000.000115/2016-10 Voto: 6148/2016 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 do titular do benefício, em 07/07/2007. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de saques com cartão magnético. Beneficiário
não  possuía  procurador  ou  representante  legal  cadastrado  na  data  do  óbito.  Ausência  de
renovação da senha. Fatos ocorridos há 7 (sete) anos. Último saque se deu no ano de 2009.
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.

361. Processo: 1.23.000.001935/2016-29 Voto: 6271/2016 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 do titular do benefício, em 19/11/2007. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de saques com cartão magnético. Beneficiário
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não  possuía  procurador  ou  representante  legal  cadastrado  na  data  do  óbito.  Ausência  de
renovação da senha. Último saque se deu no ano de 2009. Fatos ocorridos há mais de 7 (sete)
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.

362. Processo: 1.23.000.001938/2016-62 Voto: 6264/2016 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 do titular do benefício, em 27/06/2004. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de saques com cartão magnético. Beneficiário
não  possuía  procurador  ou  representante  legal  cadastrado  na  data  do  óbito.  Ausência  de
renovação da senha. Último saque se deu no ano de 2006. Fatos ocorridos há 10 (dez) anos.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação dos verdadeiros autores dos
saques e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

363. Processo: 1.24.000.001389/2016-99 Voto: 6286/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima noticiando que determinadas pessoas que trabalham na
ANCINE  e  na  FUNARTE  apresentam  comportamento  com  características  do  transtorno  de
personalidade borderline, acrescentando que pessoas com esse tipo de desvio são propensos a
praticar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e abuso de menores. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O representante não aponta qualquer dado que possibilite o início
da  investigação,  tal  como  o  nome dos  suspeitos  ou  indícios  concretos  de  que  eles  tenham
praticado algum crime. Notícia anônima que não permite o contado com o representante para o
esclarecimento dos fatos e a colheita de 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.

364. Processo: 1.25.008.000489/2016-91 Voto: 6223/2016 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. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representante afirma ser vítima de eventual
crime, em razão da conduta de terceiro que estaria divulgando seu número de telefone através de
bate papo on-line, sem sua autorização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Da análise dos documentos, não foi possível vislumbrar a imputação de fato ofensivo à reputação
da Representante, uma vez que consta da mensagem apenas a divulgação do seu número de
telefone.  A própria  Representante  informa  que  seu  número  e  nome fictício  são  amplamente
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divulgados  em  razão  dos  serviços  que  presta.  Fatos  que  não  se  mostram  suficientes  para
configuração de qualquer crime contra a honra. Ausência de justa causa para o prosseguimento
da persecução penal. 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.

365. Processo: 1.27.000.001388/2016-32 Voto: 6285/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Pedido de providências autuado em face do Cartório do 1º Ofício de Notas e
Registro de Imóveis da Comarca de Castelo do Piauí, tendo em vista irregularidade detectada na
serventia  após realização de correição na Comarca,  qual  seja,  não envio  de Declaração das
Operações Imobiliárias  DOI  à Secretaria da Receita Federal (SRF). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A Lei nº 10.426/2002 prevê que a falta ou o atraso da apresentação
após o prazo fixado sujeitará o serventuário da justiça responsável pelo cartório à multa de 0,1%
(um décimo por cento) ao mês-calendário ou fração, sobre o valor da operação, limitada a 1% (um
por cento), observado o valor mínimo de R$ 20,00 (vinte reais), conforme previsto no § 1º e inciso
III do § 2º do art. 8º, da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002. O fato noticiado está sujeito apenas
à penalidade de natureza administrativa, não sendo objeto de tipificação 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.

366. Processo: 1.29.000.001490/2016-63 Voto: 6269/2016 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 moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Relato de recebimento de 01
(uma) cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) em agência da Caixa Econômica Federal. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva,
uma vez que a cédula inidônea já se encontrava em circulação na agência bancária. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

367. Processo: 1.29.000.002332/2016-21 Voto: 6257/2016 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), 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
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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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.29.000.003468/2015-77 Voto: 6100/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de apologia ao crime (CP, art. 287). Representação realizada na
Sala de Atendimento ao Cidadão informando a existência de comunidade em rede social  que
estaria  incitando a pedofilia.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Trata-se de
matéria afeta à esfera estadual. Porém se torna desnecessária a remessa deste procedimento
investigatório ao MPE, uma vez que o fato em comento já foi remetido à apreciação da Justiça
Estadual. Homologação do arquivamento.

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

369. Processo: 1.29.009.000094/2016-39 Voto: 6026/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. 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
pela ausência de práticas que caracterizassem situações de trabalho análogo ao de escravo.
Constatação de que todos os trabalhadores  estavam devidamente registrados,  com salário  e
FGTS regulares. 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.

370. Processo: 1.31.000.001196/2015-12 Voto: 6262/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação anônima relatando suposto
preenchimento fraudulento de Carteiras de Trabalho com dados falsos para recebimento ilegal de
seguro desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização de
diligências para localizar com precisão quem seriam os representados, constatou-se a ausência
de irregularidade passível de apuração. Não restou demonstrado qualquer elemento apto a indicar
a inclusão de registros  de vínculos  empregatícios falsos  e  de concessão irregular  de seguro
desemprego  por  parte  dos  representados.  Fato  narrado  inicialmente  que  não  se  confirmou.
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Ciência do representante.
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.

371. Processo: 1.33.000.000977/2016-04 Voto: 6167/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação anônima relatando a suposta
ocorrência de xingamento homofóbico durante partida de jogo online. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da imagem encaminhada pelo representante, em que consta a caixa
de  diálogos  dos  jogadores,  constata-se  uma  frase  ofensiva  genérica  que  não  é  dirigida
diretamente  a  qualquer  pessoa  e  não  atinge  a  honra  ou  moral  de  qualquer  dos  jogadores,
tratando-se  apenas  de  uma  provocação  inofensiva.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

372. Processo: 1.34.021.000111/2016-18 Voto: 6225/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155, 4º, I) em detrimento dos Correios. Furto de
três objetos por meio da quebra de uma das janelas da agência, resultando no prejuízo de R$
160,00  (cento  e  sessenta  reais),  além de  uma  máquina  de  alta  pressão  de  propriedade  da
terceirizada  responsável  pela  limpeza.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informação de que a agência não possui nenhum sistema de vigilância capaz de identificar os
autores do delito. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria e
de  linha  plausível  de  investigação  a  justificar  diligências.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

373. Processo: 1.35.000.001388/2015-80 Voto: 6092/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Total devido ao INSS apurado no valor
de R$ 1.747,17. 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 ou de sonegação de contribuição previdenciária,
razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da insignificância  a  estes  últimos
delitos.  Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp
1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015.  Precedente  2ª  CCR   1.00.000.008362/2016-69
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(Julgado na sessão nº 655 de 08/08/2016, por maioria). Homologação do arquivamento.

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