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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO
ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2016

Aos dezenove 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 Nona Sessão Ordinária  de Revisão,
convocada e presidida pela Coordenadora Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Compareceram
à sessão o Titular Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, 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-0002118-58.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6536/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP. Crime contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-B,
I),  em razão da apreensão de medicamento sem registro no órgão competente.  Remessa do
produto que se deu no âmbito interno, sem qualquer traço de transnacionalidade da conduta. Não
há atribuição  do  Parquet  federal  para  investigar  a  fabricação,  o  depósito  e  a  distribuição  de
produto  destinado  a  fins  terapêuticos  ou  medicinais  sem  registro  na  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária  ANVISA, quando inexistentes indícios da transnacionalidade da conduta. O
fato dos medicamentos proibidos serem de procedência estrangeira não constitui circunstância,
por si só, suficiente para determinar a competência criminal da Justiça Federal. Precedentes: STF,
RE 755446/RS, Rel.  Min Ricardo Lewandowski,  Dj 22/11/2013. STJ, CC 126.223/SP, Rel Min.
Alderita Ramos de Oliveira (Des. convocada do TJ/PE), Terceira Seção, DJe 15/05/2013);  CC
110.497/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 4/4/2011). Manutenção
do declínio de atribuições.

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

002. Processo: JF-AND-0000474-09.2016.4.03.6137-
PIMP

Voto: 6459/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 37ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ANDRADINA/SP
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento Investigatório. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros
de  origem  estrangeira.  Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª
CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao  arquivamento  de  investigações  criminais  referentes  a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não
superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da
conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,
ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram
apreendidos apenas 32 (trinta e dois) maços de cigarros de origem estrangeira e não há notícia
de  reiteração  da  conduta,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a
conduta investigada. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

003. Processo: JFA/TO-0004654-38.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 6523/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime de assédio sexual em face
de  menor  (art.  216-A,  §  2º,  do  Código  Penal),  atribuído  a  professor  do  Instituto  Federal  de
Tecnologia do Tocantins (IFTO), o qual teria assediado duas alunas menores de idade. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação a uma das alunas, verifica-se não haver
justa causa para embasar a propositura de ação penal em face do investigado, notadamente
diante das divergências dos depoimentos prestados perante o Ministério Público Estadual,  no
PAD, bem como perante a Polícia Federal. 2) Em relação a outra aluna, embora as mensagens de
texto tenham sido registradas no celular da menor (fls. 47/51 do PAD), bem como o investigado
confessou ter enviado as referidas mensagens, este enviou mensagens de seu celular valendo-se
do anonimato, ou seja, não se prevaleceu de sua condição de ascendência decorrente de seu
cargo de professor do IFTO. Ausente esta elementar do tipo penal, embora condenável a conduta
do  referido  professor,  esta  não  se  adequada  ao  crime  do  art.  216-A,  do  Código  Penal.  3)
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações se rem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento. 4) Remessa dos autos à
5ª  CCR/MPF  para  análise  do  arquivamento  no  tocante  ao  possível  ato  de  improbidade
administrativa.

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

004. Processo: JFCE/MRCNU-0000312-
58.2016.4.05.8109-INQ

Voto: 6562/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
MARACANAÚ

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).  Realizadas  diligências  verificou-se  a  evidente  ausência  de  dolo  do  investigado.
Documentos  juntados  aos  autos  comprovam que  a  empresa  está  aguardando  a  Licença  de
Operações  da  ANATEL,  a  qual  ainda  não  foi  fornecida,  todavia  a  questão  encontrava-se
judicializada quando da autuação. As informações requisitadas foram satisfatoriamente atendidas,
esclarecendo possíveis obscuridades, juntando documentos que demonstram que a regularização
da instalação e exploração do serviço de radiodifusão está em curso. Ausência de vontade livre e
consciente  de  causar  lesão  ao  bem jurídico  tutelado  pela  norma  penal,  qual  seja,  a  ordem
tributária ou a integridade do erário. Atipicidade da conduta. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

005. Processo: JF/CE-0002229-42.2016.4.05.8100-
PIMP

Voto: 6535/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTA  CRIAÇÃO  DE  FALSAS  COOPERATIVAS  DE  TRABALHO.
REVISÃO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar possível
prática  de  crime  referente  a  criação  de  falsas  cooperativas  de  trabalho.  2.  O Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento considerando que o exame da documentação não
aponta um fato concreto e determinado passível de responsabilização penal. 3. O Juiz Federal
discordou  do  arquivamento,  por  considerar  que  não  se  esgotaram  as  diligências  cabíveis,
restando,  ainda,  necessária  a  colheita  de informações para  um completo  esclarecimento  dos
fatos. 4. A mera negativa de registro de uma cooperativa em razão da constatação de alguma
irregularidade não constitui, em tese, conduta criminosa. 5. Porém, no presente caso, conforme
bem ressaltou o  Magistrado,  evidenciou-se a possibilidade da existência  de ao menos quatro
sociedades, possivelmente constituídas pelas mesmas pessoas, com a mesma finalidade, que
tiveram seus registros negados em razão de vícios insanáveis. 6. Há a possibilidade, portanto, de
que  tais  sociedades  tenham  realizado  atividades  irregulares  (relacionadas  com  suposta
intermediação de mão de obra), eventualmente suprimindo direitos trabalhistas, bem como ferindo
princípios aplicáveis à Administração Pública, em razão do objeto social referente a prestação de
serviços na área de saúde, seguimento em que há grande direcionamento para contratações com
a Administração Pública. 7. Não foram realizadas diligências no âmbito do presente procedimento
no sentido de esclarecer tais fatos, o que revela a prematuridade do arquivamento. 8. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

006. Processo: JF/CE-0006213-68.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 6518/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171,
§3°).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  JÁ  HOMOLOGADA  POR  ESTA  2ª  CÂMARA  DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62,
IV, DA LC Nº 75/93. REMESSA DIRETA. POSSIBILIDADE. CF, ART. 129, I; LC Nº 75/93, ART. 62,
IV;  CPP,  ART.  28.  INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.  NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.
REITERAÇÃO  DOS  EXATOS  TERMOS  DA  DECISÃO  PROFERIDA  NA  649ª  SESSÃO
ORDINÁRIA. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato contra o
INSS (CP, art. 171, §3°), em razão do recebimento indevido de amparo social à pessoa portadora
de deficiência, no período de 12/2001 a 06/2012, causando um prejuízo de R$ 62.644,25 aos
cofres públicos. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito
policial, por não vislumbrar conduta fraudulenta ou ardil por parte do investigado. 3. Por decisão
unânime,  este  Colegiado,  acolhendo  os  fundamentos  invocados  pela  Procuradora  oficiante,
homologou  o  arquivamento,  nos  termos  do  Voto  nº  3379/2016,  proferido  na  649ª  Sessão
Ordinária, realizada em 06/06/2016. 4. Devolvidos os autos à origem, o MPF os encaminhou à
Justiça Federal, para providenciar seu arquivamento físico, tendo o Juiz Federal discordado do
procedimento adotado, ressaltando que Quanto ao fato do representante ministerial considerar
que  a  sua  homologação  administrativa  de  fl.  114,  por  si,  tem  força  de  determinação  de
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arquivamento do inquérito policial, restando ao juízo somente encaminhar os autos ao arquivo,
com as anotações e devida baixa ao sistema da Justiça Federal, creio não existir fundamento
legal para tal assertiva, senão vejamos. 5. A presente remessa não merece ser conhecida. Há que
se ressaltar, desde logo, a possibilidade jurídica inconteste de a promoção de arquivamento de
inquérito policial pelo órgão ministerial ser submetida diretamente à 2ª CCR para homologação. 6.
A interpretação do art.  28 do CPP não pode ser meramente literal.  Deve-se proceder a uma
interpretação sistemática que leve em conta não apenas o previsto no referido dispositivo legal,
também o quanto previsto no art. 129, inc. I, da CF, no art. 62, IV, da LC nº 75/93 e na Orientação
Conjunta  n°  01/2015.  7.  Afigura-se,  pois,  juridicamente  plausível  e,  mesmo,  inarredável,  o
conhecimento por esta Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, para fins de homologação,
de promoção de arquivamento formulada nos autos de inquérito policial. 8. Não conhecimento da
presente remessa, reiterando os termos da decisão proferida por esta 2ª CCR na 649ª Sessão
Ordinária, realizada em 06/06/2016.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

007. Processo: JF-DF-0064790-85.2015.4.01.3400-
RPCR

Voto: 6529/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  COAÇÃO  NO  CURSO  DO
PROCESSO  (CP,  ART.  344).  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTAR DO TIPO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO.  1.  Representação  Criminal  inicialmente  apresentada  no  STF,  solicitando  a
apuração de supostos  crimes de coação no curso do processo  (CP,  art.  344)  praticados por
Deputado Federal  e por jornalista,  que teriam feito diversas publicações na mídia e discursos
criticando  agressivamente  autoridades  públicas  que  atuavam  em  processos  nos  quais  o
representante figurava como investigado, principalmente na véspera de julgamentos relevantes,
com o intuito de constrangê-las. 2. Com o término do mandato do Deputado Federal investigado,
o Procurador-Geral da República determinou a remessa dos autos ao MP Estadual, que, por sua
vez, declinou da atribuição para atuar no feito ao MPF, pois a suposta coação teria ocorrido no
curso  de  processos  em  trâmite  na  Justiça  Federal,  no  STJ  e  no  STF.  3.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender que as críticas feitas pelos
representados não configuraram violência nem grave ameaça, elementares do tipo penal previsto
no art. 344 do CP. Ressaltou que, embora as condutas atribuídas aos representados pudessem vir
a caracterizar crimes contra a honra das autoridades criticadas, a respectiva persecução penal
estaria  obstada  pela  decadência  do  direito  de  representação.  4.  O  representante  apresentou
manifestação  contrária  ao  arquivamento  do  feito.  5.  Discordância  do  Juiz  Federal  quanto  ao
arquivamento. 6. Tem-se o entendimento de que a elementar "grave ameaça" do delito de coação
no curso do processo (CP, art. 344), melhor se amolda ao conceito léxico da palavra "ameaça",
acompanhada do adjetivo "grave", de modo que, para sua configuração, basta o prenúncio de um
mal grave, sendo indiferente o seu enquadramento como justo ou injusto (STJ: RHC 39.101/SC,
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 13/05/2014). 7. No presente caso, verifica-se que as
publicações e os discursos supostamente levados a cabo pelos representados veicularam críticas
agressivas  a  algumas  autoridades  públicas  atuantes  em  feitos  criminais  relativos  ao
representante,  chamando-as  de  parciais,  dando  a  entender  que  elas  foram  corrompidas  e
afirmando  que  elas  estavam atuando para  beneficiar  indevidamente  o  banqueiro.  8.  A grave
ameaça  necessária  à  caracterização  do  delito  de  coação  no  curso  do  processo,  conforme
ressaltado  nos  autos,  também  pode  se  configurar,  em  tese,  em  casos  de  palavras  que
representem atentados diretos contra a dignidade, o decoro, a respeitabilidade pública ou privada
do ofendido. A exposição e intimidação públicas de autoridades, insinuando-as como corruptas ou
desprovidas de imparcialidade para atuar no âmbito de procedimentos judiciais, podem ter aptidão
para configurar  a grave ameaça. 9.  Como bem consignou o Juiz Federal,  é suficiente  que a
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ameaça seja capaz de gerar na vítima um injustificável receio para possibilitar a configuração do
crime,  sendo irrelevante a produção de resultado,  com o que se mostra ser  mais apropriado
intensificar as investigações para se poder fazer melhor juízo quanto à ameaça apontada. 10.
Dessa forma, havendo a possibilidade de as condutas narradas configurarem, em tese, crimes de
coação no curso do processo (CP, art.  344), revela-se prematuro o arquivamento do presente
procedimento, no atual  estágio das investigações, sem que tenham sido realizadas diligências
mínimas para se apurar os fatos noticiados pelo representante. 11. Nesse sentido, e com o intuito
de  se  esclarecer  a  questão,  é  necessário  que  sejam  realizadas  diligências  para  que  as
autoridades que teriam sido  alvo das críticas agressivas  lançadas pelos  investigados,  tomem
ciência e possam se manifestar. 12. Também revela-se imprescindível a oitiva do representado e
de  outros  envolvidos  no  episódio,  para  o  devido  esclarecimento  dos  fatos,  além  de  outras
diligências  reputadas  cabíveis  pelo  Membro  do  Ministério  Público  Federal  designado,  com  a
finalidade  de elucidação  da  questão.  13.  Designação de outro  Membro  do  Ministério  Público
Federal para prosseguir na investigação.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula. O advogado  Antônio  Nabor
Areias Bulhões (OAB: 1109/AL)  procedeu à sustentação oral.

008. Processo: JF-FRA-0002665-36.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 6456/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros
de  origem  estrangeira.  Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª
CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao  arquivamento  de  investigações  criminais  referentes  a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não
superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da
conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,
ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram
apreendidos apenas 36 (trinta e seis) maços de cigarros de origem estrangeira e não há notícia de
reiteração da conduta, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta
investigada. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

009. Processo: JF-OUR-0000206-88.2016.4.03.6125-
INQ

Voto: 4953/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 25ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OURINHOS/SP

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. Tentativa do autor de
induzir  a  erro  o  juiz  da  causa  em  ação  previdenciária  (CP,  art.  171,  §  3º).  Os  elementos
informativos juntados aos autos não evidenciam conduta penalmente relevante. 3. A ação judicial
foi julgada improcedente, vez que a incapacidade total e temporária da investigada remonta à
11/10/2012 e o recolhimento das contribuições previdenciárias teria  se dado com o propósito
específico de postular a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, tendo em conta
que já ela estaria acometida de problemas de saúde quando filiou-se ao RGPS. A propositura de
ação infundada, sem a adoção de expediente fraudulento, não pode, por si só, caracterizar crime.
Aplicação do princípio da proteção judiciária, assegurados o contraditório e a ampla defesa (art.
5º, XXXV e LV da Constituição). Precedente do STJ: RHC 61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria,
Quinta Turma, DJe 15/02/2016. Fraude que, no caso, embora imoral, apenas poderia caracterizar
litigância de má-fé, sujeita às sanções previstas no art. 18 do CPC. Arquivamento que não gera
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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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

010. Processo: JF/PR/CAS-5004229-
75.2015.4.04.7005-SEM_SIGLA  -
Eletrônico 

Voto: 5899/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-
IV). CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR A R$ 10.000,00
E INFERIOR A R$ 20.000,00. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir de representação fiscal
para fins penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho, do qual teria resultado o não
pagamento de tributos federais em valor superior a R$ 10.000,00. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz
Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do artigo 28 do CPP e art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/1993. 3. O entendimento consolidado nesta Eg. 2ª Câmara é no sentido de reconhecer a
insignificância  nos  crimes  de  descaminho  apenas  quando  o  valor  dos  tributos  iludidos  não
ultrapassar o montante de R$ 10.000,00, valor fixado no art. 20 da Lei nº 10.522/2002 (Enunciado
nº 49). 4. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: REsp 1393317/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti  Cruz,  Terceira Seção, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1460036/PR, Rel.  Min. Ericson
Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 06/02/2015; RHC 40.175/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 03/02/2015. 5. No caso dos autos, o
valor  dos  tributos  iludidos  é  superior  ao  parâmetro  fixado  para  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

011. Processo: JF/PR/CUR-5018509-
66.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6542/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPORTAÇÃO  DE
PEQUENA QUANTIDADE  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  ATIPICIDADE  DA CONDUTA E
INSIGNIFICÂNCIA. ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime
de tráfico internacional de drogas (Lei 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c artigo 40, inciso I),
tendo em vista a apreensão de pequena quantidade (11 unidades) de sementes de Cannabis
sativa (maconha), em encomenda oriunda do exterior, pela Inspetoria da Receita Federal do Brasil
em Curitiba/PR. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por entender
no sentido  da atipicidade da conduta  tendo em vista  que  a ínfima quantidade  das  sementes
apreendidas não detém potencialidade para causar lesão alguma ao referido bem jurídico.  3.
Discordância da Juíza Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal, para fins do artigo 28 do Código de Processo Penal c/c art. 62, IV, da
LC nº 75/93. 4. A importação de pequena quantidade de sementes de Cannabis sativa (maconha)
é ato preparatório impunível. Não há tipicidade formal nem para a lei de drogas e nem para o
contrabando.  5.  Entender  que  a  importação  clandestina  de  sementes  de  cannabis  sativa
(maconha) amolda-se ao tipo legal insculpido no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, conforme
recente posicionamento do STJ, ofende o princípio da legalidade, já que é evidente que semente
de maconha não se presta, a rigor, à preparação de droga. 6. Somente quando o agente inicia a
semeadura  ou  o  cultivo  da  semente  de  Cannabis  sativa  (maconha),  consuma-se  o  crime
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equiparado ao tráfico previsto no § 1º, II, do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 7. A conduta também não
se enquadra no crime de contrabando, isto porque o núcleo do tipo é mercadoria proibida, no que
se incluiriam mudas ou plantas, mas não as sementes. 8. Por último, mas não menos importante,
caso se entenda que a importação clandestina de sementes de Cannabis sativa (maconha) é
conduta típica,  há que se considerar  que a pequena quantidade para o  plantio  destinado ao
consumo próprio, induz à mínima ofensividade da conduta, à ausência de periculosidade da ação
e o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento, razões que comportam a aplicação do
princípio da insignificância. 9. A intervenção estatal por meio do Direito Penal, como ultima ratio,
deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade. 10. Assim, seja pela atipicidade da
conduta de importar pequena quantidade de sementes de Cannabis sativa (maconha), seja pela
aplicação do princípio da insignificância, voto pela manutenção do arquivamento.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá. Participou da votação Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula, que juntou
voto aos autos.

012. Processo: JFRJ/NTR-0008151-
26.2013.4.02.5102-INQ

Voto: 6525/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 1) Crime contra a ordem
tributária  (Lei  8.137/90,  art.  2º,  inc.  I)  atribuído  a  administradores  de  empresa  do  ramo  de
confecções que teriam deixado de entregar as declarações de imposto de renda dos anos de
2002, 2003, 2004 e 2005. Fatos ocorridos há mais de 10 anos da data do último delito (omissão
da declaração do ano de 2005), ocorrendo, portanto, a prescrição pela pena em abstrato, à luz do
disposto  nos  artigos 107,  IV  e  109,  V do Código Penal.  Ausência  de elementos  mínimos da
supressão  ou  omissão  de  tributos.  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

013. Processo: JF-SAN-0009661-53.2010.4.03.6104-
INQ

Voto: 6547/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF  PARA PROSSEGUIR  NA INVESTIGAÇÃO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
possível crime de contrabando (CP, art. 334), praticado pelos representantes legais de pessoa
jurídica,  em  razão  da  importação  de  mercadoria  proibida  (equipamento  hospitalar).  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial por entender que
a Alfândega do Porto de Santos obstou a importação ainda na fase de pré-despacho, antes do
registro da Declaração de Importação  DI, início de execução do delito. Ressaltou que a tentativa
pressupõe início de execução, o que não teria ocorrido. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. O
crime  de  contrabando  (CP,  art.  334)  é,  como  regra,  plurissubsistente,  sendo  possível  o
reconhecimento da tentativa. Isso porque a conduta de importar pode compreender uma série de
ações que visem introduzir bem no território nacional. A importação, no caso, pode não ter sido
consumada por conta da apreensão prévia  da carga pelo órgão aduaneiro,  antes da fase de
registro  da  declaração  de  importação,  restando,  contudo,  a  tentativa.  5.  No  caso,  os  bens
entraram fisicamente no território  nacional,  independentemente dos processos formais de sua
internalização,  razão  pela  qual,  em juízo  de  cognição  sumária,  houve,  no  mínimo,  início  de
execução da atividade típica. 6. Entender que a entrada no território nacional seria feita apenas
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quando o bem fosse efetivamente liberado pelos serviços de aduana seria dizer que trazer bens
proibidos para o território nacional (demandando apuratório aduaneiro, laudo de constatação e
julgamento administrativo) seria apenas cogitatio, não tendo havido nenhum ato de execução do
crime  ainda,  posicionamento  que  não  deve  prevalecer.  Precedente  desta  2ª  CCR  (Autos  n°
0012099-47.2013.4.03.6104,  Voto  n°  5498/2014,  Sessão n°  602,  de 04/08/2014,  unânime).  7.
Presentes indícios de autoria e de materialidade do crime de contrabando. 8. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

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

014. Processo: JF-SOR-0004164-30.2016.4.03.6110-
PIMP

Voto: 6454/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros
de  origem  estrangeira.  Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª
CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao  arquivamento  de  investigações  criminais  referentes  a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não
superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da
conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,
ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram
apreendidos apenas 24 (vinte e quatro) maços de cigarros de origem estrangeira e não há notícia
de  reiteração  da  conduta,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a
conduta investigada. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

015. Processo: JF-SOR-0004252-05.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 6521/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE
DESCAMINHO (CP, ART. 334). HABITUALIDADE DA INVESTIGADA NA CONDUTA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do
crime de descaminho (CP, art. 334). 2. Notícia da habitualidade (desde o ano de 1989) na prática
do delito de descaminho pela investigada. O princípio da insignificância no crime de descaminho é
afastado  quando  comprova-se  a  contumácia  na  prática  delitiva.  Precedentes  STF  e  STJ.  3.
Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 4. Designação de outro membro do MPF para dar
continuidade 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

016. Processo: JF-SOR-0006866-80.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 5889/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE

8



Ata da 659ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00280266/2016

DESCAMINHO (CP, ART. 334). HABITUALIDADE DO INVESTIGADO NA CONDUTA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do
crime de descaminho (CP, art. 334). 2. Notícia da habitualidade (desde o ano de 2001) na prática
do delito de descaminho pelo investigado. O princípio da insignificância no crime de descaminho é
afastado  quando  comprova-se  a  contumácia  na  prática  delitiva.  Precedentes  STF  e  STJ.  3.
Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 4. Designação de outro membro do MPF para dar
continuidade 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

017. Processo: JF/SP-PIMP-0006454-
96.2016.4.03.6181

Voto: 6457/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros
de  origem  estrangeira.  Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª
CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao  arquivamento  de  investigações  criminais  referentes  a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não
superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da
conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,
ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram
apreendidos apenas 130 (cento e trinta) maços de cigarros de origem estrangeira e não há notícia
de  reiteração  da  conduta,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a
conduta investigada. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

018. Processo: JF/SP-0003698-17.2016.4.03.6181-
PIMP

Voto: 6460/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros
de  origem  estrangeira.  Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª
CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao  arquivamento  de  investigações  criminais  referentes  a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não
superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da
conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,
ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram
apreendidos apenas 51 (cinquenta e um) maços de cigarros de origem estrangeira  e não há
notícia de reiteração da conduta, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante
a conduta investigada. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

019. Processo: JF/UMU-5002112-80.2016.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 5898/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-
IV). CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR A R$ 10.000,00
E INFERIOR A R$ 20.000,00. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir de representação fiscal
para fins penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho, do qual teria resultado o não
pagamento de tributos federais em valor superior a R$ 10.000,00. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz
Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do artigo 28 do CPP e art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/1993. 3. O entendimento consolidado nesta Eg. 2ª Câmara é no sentido de reconhecer a
insignificância  nos  crimes  de  descaminho  apenas  quando  o  valor  dos  tributos  iludidos  não
ultrapassar o montante de R$ 10.000,00, valor fixado no art. 20 da Lei nº 10.522/2002 (Enunciado
nº 49). 4. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: REsp 1393317/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti  Cruz,  Terceira Seção, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1460036/PR, Rel.  Min. Ericson
Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 06/02/2015; RHC 40.175/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 03/02/2015. 5. No caso dos autos, o
valor  dos  tributos  iludidos  é  superior  ao  parâmetro  fixado  para  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

020. Processo: JF/URA-0000153-49.2016.4.01.3802-
RMCJEF

Voto: 6463/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art.
28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC 75/93.  Conforme a  Orientação  nº  25/2016 da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se
adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram apreendidos apenas 38
(trinta e oito) maços de cigarros de origem estrangeira e não há notícia de reiteração da conduta,
o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a  conduta  investigada.
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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

021. Processo: DPF/JFA-00640/2013-INQ Voto: 6558/2016 Origem: GABPR18-CARSM - 
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES

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

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

10



Ata da 659ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00280266/2016

(art.  19 da Lei  7.492/86),  praticado  por  particular  que,  mediante  utilização  de Declaração  de
Aptidão  ao  PRONAF  fraudulenta,  emitida  pelo  Sindicato  de  Trabalhadores  Rurais,  obteve
financiamento através de contrato de crédito rural junto ao Banco do Brasil. 2. O Procurador da
República  oficiante  na  PRM-Manhuaçu-Muriaé/MG  promoveu  o  declínio  de  atribuição  à
Procuradoria da República em Minas Gerais, tendo em vista a Resolução nº 600-021, de 19 de
dezembro de 2003, do TRF da 1ª Região que especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Minas Gerais para processar e julgar os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº
7.492/86) e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), estabelecendo
a sua competência sobre toda a área territorial mineira. 3. Procurador da República oficiante em
Minas Gerais suscitou o presente conflito de atribuições, ressaltando que o auxiliar de secretário
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais teria praticado o crime de falsidade ideológica (CP, art.
299)  ao  emitir  irregularmente  a  DAP supracitada,  fato  que  afastaria  a  competência  da  vara
especializada.  4.  Embora o Procurador da República suscitante  tenha citado o suposto crime
praticado pelo auxiliar do sindicato (CP, art. 299), depreende-se da documentação acostada aos
autos que todo o procedimento apuratório foi instaurado para apurar a conduta 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 Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

022. Processo: DPF/JFA-00643/2013-INQ Voto: 6559/2016 Origem: GABPR18-CARSM - 
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF
(LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO.  VARA  ESPECIALIZADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA
SUSCITANTE, COM ATUAÇÃO NA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA PR/MG. 1. Inquérito
policial instaurado com o objetivo de apurar possível crime contra o sistema financeiro nacional
(art.  19 da Lei  7.492/86),  praticado  por  particular  que,  mediante  utilização  de Declaração  de
Aptidão  ao  PRONAF  fraudulenta,  emitida  pelo  Sindicato  de  Trabalhadores  Rurais,  obteve
financiamento através de contrato de crédito rural junto ao Banco do Brasil. 2. O Procurador da
República  oficiante  na  PRM-Manhuaçu-Muriaé/MG  promoveu  o  declínio  de  atribuição  à
Procuradoria da República em Minas Gerais, tendo em vista a Resolução nº 600-021, de 19 de
dezembro de 2003, do TRF da 1ª Região que especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Minas Gerais para processar e julgar os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº
7.492/86) e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), estabelecendo
a sua competência sobre toda a área territorial mineira. 3. Procurador da República oficiante em
Minas Gerais suscitou o presente conflito de atribuições, ressaltando que o auxiliar de secretário
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais teria praticado o crime de falsidade ideológica (CP, art.
299)  ao  emitir  irregularmente  a  DAP supracitada,  fato  que  afastaria  a  competência  da  vara
especializada.  4.  Embora o Procurador da República suscitante  tenha citado o suposto crime
praticado pelo auxiliar do sindicato (CP, art. 299), depreende-se da documentação acostada aos
autos que todo o procedimento apuratório foi instaurado para apurar a conduta 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
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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 Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

023. Processo: 1.28.000.001247/2016-82 Voto: 6178/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  FRAUDE  EM  CERTAME  DE  INTERESSE  PÚBLICO  (CP,  ART.  311-A).
IRREGULARIDADE EM VESTIBULAR DE ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR.
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REVISÃO (ENUNCIADO N° 32). INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO
SISTEMA FEDERAL  DE  ENSINO,  SUJEITA À  AUTORIZAÇÃO  E  CONTROLE  DO  PODER
PÚBLICO  FEDERAL.  LEI  Nº  9.394/96,  ART.  16,  II.  PRECEDENTE  DO  STF.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR  NA INVESTIGAÇÃO.  1.  Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  manifestações
encaminhadas à Sala de Atendimento ao Cidadão, para apurar possíveis fraudes em certame de
interesse público (CP, art. 311-A), em razão de suposta irregularidade no vestibular de medicina
de universidade privada, ocorrido nos dias 18 e 19 de junho de 2016, que resultou na prisão de
quatro pessoas por fazerem uso de ponto eletrônico. 2.  A Procuradora da República oficiante
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por considerar que a suposta
fraude  foi  cometida  em vestibular  para  o  curso  de  medicina  de  entidade  de  ensino  superior
privada, não havendo qualquer elemento apto a fundamentar a competência federal para apurar
os fatos narrados, uma vez que a possível infração penal não foi praticada em detrimento de bens,
serviços  ou interesse da União.  3.  Em que pese  se tratar  de instituição  particular  de ensino
superior, verifica-se, no caso, ofensa direta a serviços ou interesses da União. Isso porque a teor
do art. 16, inc. II, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), as instituições de ensino
superior  criadas  e  mantidas pela  iniciativa  privada integram o Sistema Federal  de Ensino.  4.
Nesses  tipos  de  casos,  as  fraudes  transcenderam  as  atividades  negociais  e  de  gestão  do
estabelecimento de ensino superior privado, violando diretamente o sistema de ensino, fato que
atrai a competência da Justiça Federal. 5. Não homologação do declínio e designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

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

024. Processo: 1.30.001.001312/2016-10 Voto: 6539/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

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.  A
Procuradora 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
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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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

025. Processo: 1.05.000.000814/2015-05 Voto: 6620/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

026. Processo: DPF/ILS/BA-0106/2014-INQ Voto: 6556/2016 Origem: SUBJUR/PRM-BA - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/ILHÉUS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Representação  encaminhada  pela  Fundação  Nacional  do  Índio  (FUNAI)
noticiando a ocorrência dos crimes de ameaça e homicídio, previstos respectivamente nos arts.
147 e 121 do Código Penal, cometidos contra indígenas. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). A
própria FUNAI informou que os crimes relatados têm como origem desavenças entre pessoas não
indígenas e indígenas da etnia Tupinambá de Olivença. Portanto, não tem como origem a disputa
de terras com proprietários rurais. A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando
a questão versa acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à
organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos
da  CF/1988.  Precedentes  (STJ  -  CC:  123016  TO  2012/0119013-6,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJ 03-02-2006). Aplicação da Súmula nº 140 do STJ: Compete à Justiça Comum
Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

027. Processo: 1.25.005.000230/2016-70 Voto: 6426/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171, §3°).  Manifestação
apresentada na Central  de Atendimento ao Cidadão,  comunicando suposta  irregularidade em
pensão por morte mantida pelo Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32). Sistema dotado de autonomia, sendo financiado com recursos do
próprio  ente  federativo estadual,  sem contribuição da União para sua formação.  Ausência  de
indícios  de  lesão  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União  ou  de  qualquer  de  suas  entidades
autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos que justifiquem a atribuição do Ministério
Público Federal. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.30.004.000151/2014-47, julgado na
Sessão nº 614, de 11/02/2015, unânime). Homologação do declínio de atribuição ao Ministério
Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

028. Processo: 1.30.010.000301/2016-03 Voto: 6466/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Investigado  que,  identificando-se  como
sobrinho  da  vítima,  ligou  para  esta  pedindo  que  realizasse  um  depósito  de  R$  600,00  em
determinada  conta  bancária.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Crime  praticado  contra
particular. O simples fato de a conta informada para o depósito ser mantida na CEF não atrai a
competência da Justiça Federal. Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da
União ou de qualquer de suas entidades autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos
que justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição
ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

029. Processo: 1.14.000.003051/2014-56 Voto: 6533/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Notícia  da  compra  de  vales-refeição,  com  deságio.  1)
Suposta prática de sonegação de tributos (Lei 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  IV).  Empresa  investigada  que  já  se  encontra  selecionada  pela  Receita  Federal  para
fiscalização neste ano. Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do
contribuinte  investigado.  Crime de natureza material,  cuja  ocorrência  depende da constituição
definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.  2) Possível  crime de estelionato (CP, art.  171) ou de receptação (CP, art.  180)
praticado  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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 Dra. Maria Helena
de Carvalho Nogueira de Paula.

030. Processo: 1.32.000.000287/2016-84 Voto: 6354/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: 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. Revisão de
declínio de atribuições ao Ministério Público Federal (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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. 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
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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.  No  caso,  a  sentença
proferida na Justiça do Trabalho reconheceu como devida a importância de R$ 2.683,45, a título
de verbas rescisórias e parcelas fundiárias. Consulta processual que noticia a expedição de alvará
ao  advogado  do  reclamante  e  o  arquivamento  definitivo  dos  autos.  Pagamento.  Aplicação
analógica da Lei nº 9.249/95. Extinção da punibilidade. Precedente do STJ: RHC 18.010/PR, Rel.
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 232. Recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Homologação.

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

031. Processo: 1.34.029.000001/2016-78 Voto: 155/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARATING/CRUZEIRO

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

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 nº  32  2ª  CCR) ao Ministério
Público Militar. Pedi vista dos autos para melhor conhecimento do caso. A conduta narrada, em
tese, constitui crime de violação de sigilo funcional, tipificado no art. 325 do Código Penal e no art.
326 do Código Penal Militar. Neste contexto, a análise da pertinência ou não do presente declínio
de atribuições é 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, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos 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
proferido na Sessão 658, no sentido de acompanhar a revisora. Participou da votação Dra. Maria
Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

Homologação de Arquivamento

032. Processo: 1.11.000.001109/2015-10 Voto: 6532/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Investigada que portava documento falso e com
base nesse documento recebia benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Fato descoberto quando a investigada, pessoa analfabeta, compareceu em um órgão
público  da  Secretaria  de  Defesa  Social  do  Estado  de  Alagoas  para  renovar  em  seu  nome
(verdadeiro) o documento falso que estava em nome de desconhecido. Realizadas diligências.
Apesar de a investigada ter obtido vantagem ilícita, em prejuízo do INSS, induzindo e mantendo
em erro,  mediante a apresentação de documentos provenientes de fraude, não há nos autos
elementos que comprovem seu ânimo para a prática do delito. Fraude que foi efetivada com a
intermediação de terceira pessoa não identificada. Requerimento de benefício ocorrido em 2006.
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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

033. Processo: 1.16.000.000801/2016-25 Voto: 6545/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  fraude  à  execução  (CP,  art.  179),  ocorrido  em processo
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de ação penal privada, que
somente  pode ser  iniciada após o oferecimento  de queixa-crime pelo  ofendido  (CP,  art.  179,
parágrafo  único).  Impossibilidade da instauração da persecução penal  por  parte  do Ministério
Público. Homologação do arquivamento.

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

034. Processo: 1.20.000.001066/2016-44 Voto: 6412/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171),  praticado  pela  internet,  contra
holandês naturalizado brasileiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para
prosseguir nas investigações. Enunciado n° 50 desta 2ª CCR. Notícia já encaminhada à Delegacia
de  Polícia  Civil  de  Tangará  da  Serra/MT  (Despacho  n°  3055/2016  COR/SR/PF/MT).
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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

035. Processo: 1.22.000.002406/2016-80 Voto: 6428/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  sigilosa  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
comunicando diversas irregularidades imputadas a pessoas físicas e  jurídicas,  relacionadas a
empresas de transporte.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Parte dos fatos
noticiados  sequer  configuram  crimes,  sendo  que  outros,  ainda  que  passíveis  de  alguma
tipificação, somente se procedem mediante ação penal privada (CP, art. 179, parágrafo único).
Informações da existência do Inquérito Policial n° 01624/2014, que já investiga eventual lavagem
de dinheiro por parte de empresas de transporte. Ausência de justa causa para prosseguir nas
investigações no presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

036. Processo: 1.23.000.001323/2015-55 Voto: 6647/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171,
§ 3º).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  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  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  III);  ou  2)  as  parcelas  de  benefício
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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 foi de 05 (cinco) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular (ocorrido em
31/12/2007),  totalizando  o  valor  de  R$  2.382,00,  não  tendo  sido  localizada  a  procuradora
cadastrada.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

037. Processo: 1.24.001.000241/2015-46 Voto: 6548/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível crime contra a ordem tributária (art. 2º, da Lei nº
8.137/90). Representação formulada pelo Sindicato dos Médicos de Campina Grande noticiando
que a direção da Fundação Assistencial da Paraíba  FAP não teria recolhido à Receita Federal, no
prazo legal, o imposto de renda retido na fonte, dando ensejo à propositura de execução fiscal em
face  da  referida  entidade  fundacional.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Realizadas  diligências  verificou-se  a  evidente  ausência  de  dolo  do  investigado.  A FAP opôs
embargos à execução objetivando a declaração de inexigibilidade das certidões de dívida ativa
que embasaram o executivo fiscal, haja vista a imunidade tributária de que alega ser beneficiária,
consoante o art. 150, VI, c, da Constituição Federal e o art. 14 do Código Tributário Nacional.
Embargos  recebidos  com  efeito  suspensivo.  Garantida  a  execução  com  o  imóvel  sede  da
instituição à penhora. Ausência de vontade livre e consciente de causar lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal, qual seja, a ordem tributária ou a integridade do erário. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

038. Processo: 1.29.003.000550/2015-10 Voto: 5790/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  manifestação encaminhada à Sala  de Atendimento ao
Cidadão/MPF.  Narrativa  de  que  a  família  dos  representados  possui  imóveis  e  outros  bens
adquiridos mediante pagamento à vista, o que lhe causou estranheza e desconfiança. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizada  pesquisa  ASSPA,  verificou-se  que  a
representada é empresária, sócia-administradora de uma indústria de esquadrias. Constatou-se,
ainda,  que  seu esposo  também é empresário,  atuando no ramo de turismo e hotelaria.  Não
verificação, dos elementos colhidos, de patrimônio incompatível com suas atividades. Ausência de
elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  da
persecução criminal. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

039. Processo: 1.33.000.002066/2015-22 Voto: 6629/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado  a partir  de ofício  encaminhado pelo  Juízo  da
Comarca da Capital de São Paulo (Precatórias, Recuperações Judiciais e Falências), que remete
cópia  de  sentença  apontando  descumprimento  de  determinadas  condições  de  concordata.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Comunicação realizada sem especificação de
crime a ser apurado. Não verificação de indício da prática de infração penal de atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Notícia  já  encaminhada  ao  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 e encaminhamento de cópias ao Procurador-Geral da República , nos termos do
voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Maria
Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

040. Processo: 1.33.001.000082/2014-90 Voto: 6430/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Possível prática dos crimes de apropriação indébita (CP, art. 168, §1°,
III) e de estelionato majorado (CP, art. 171, §3°). Irregularidades apontadas pelo TCU praticadas
por responsáveis pela execução de projeto objeto de convênio. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Repasses ocorridos em 23/01/2003 e 30/06/2003. Prazo para prestação de
contas em 01/03/2004. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III).
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

041. Processo: 1.33.009.000088/2016-59 Voto: 6424/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3°). Comunicação de
recebimento indevido de valores a título de benefício de prestação continuada  BPC e de pensão
por morte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação de que a investigada
recebeu, na condição de tutora, o BPC para sua filha menor (portadora de encefalopatia crônica,
paralisia cerebral e epilepsia sintomática generalizada). Quando do falecimento do companheiro,
a investigada procurou o INSS e apresentou todos os documentos necessários ao deferimento de
concessão de pensão por morte, o que demonstra que não houve qualquer intenção em omitir
alteração do grupo familiar ou renda mensal percebida. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

042. Processo: 1.34.002.000162/2015-89 Voto: 6429/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARACATUBA-SP

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão,  em que estudante  comunica acreditar  que a universidade em que estudava estaria
recebendo indevidamente repasses do FIES, uma vez que continua recebendo comunicados do
banco  para  efetuar  depósitos  de  taxas  em  atraso,  mesmo  não  frequentando  mais  aulas  na
instituição desde 2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a
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universidade confirmou que a estudante frequentou o primeiro semestre de 2012 do curso de
enfermagem, ressaltando que a inscrição e posteriores aditamentos (transferência, suspensão ou
encerramento antecipado) competem exclusivamente ao aluno. O FNDE, por sua vez, informou
que a discente solicitou aditamento de suspensão temporária, sendo que foram repassados os
encargos educacionais relativos apenas ao primeiro semestre de 2012 (efetivamente cursado). A
cobrança questionada das taxas e encargos levada a efeito pelo agente financeiro, no presente
caso,  seguiu  o  que  estabelece  o  contrato  de  financiamento  estudantil  e  a  legislação  vigente
(Resolução n°  02,  de 29/07/2011 e Portaria  n°  314,  de 31/07/2015).  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

043. Processo: 1.35.000.001201/2016-29 Voto: 6471/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  estelionato  majorado  tentado  (CP,  art.  171,  §3°  c/c  art.  14,  II).
Apresentação de certidão de nascimento falsificada ao INSS, com a finalidade de obtenção de
benefício assistencial ao idoso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigada
com 67 anos e analfabeta. Falsificação grosseira (documento elaborado em computador,  com
impressão colorida e plastificado), constatada de pronto pela Autarquia Previdenciária. Ausência
de potencialidade lesiva. Crime impossível, em que não se pune sequer a tentativa, por ineficácia
absoluta do meio (CP, art. 17). Homologação do arquivamento.

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

044. Processo: 1.35.000.001389/2015-24 Voto: 6522/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Valor devido
de aproximadamente R$ 600,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consoante
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância
aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20
da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou como dívida ativa da União
também  os  débitos  decorrentes  das  contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento
semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal,
entre os crimes de descaminho e de sonegação de contribuição previdenciária, razão pela qual
deve se estender a aplicação do princípio da insignificância, quando o valor do débito não for
superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1525154/PR, Quinta
Turma,  DJe  21/09/2015;  AgRg  no  REsp  1318828/SC,  Sexta  Turma,  DJe  16/11/2015.
Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

045. Processo: 1.13.000.000420/2015-77 Voto: 6527/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Procedimento investigatório criminal. Notícia da cobrança indevida de presidente de colônia de
pescadores e inclusão de associados que não são pescadores. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Notícia genérica. Ausência de fatos que apontem qualquer infração penal que
cause  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de atribuição ao Ministério Público Federal para a
persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Crime de estelionato (CP,
art. 171) praticado entre particulares. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual. Homologação.

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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

046. Processo: JF/ES-0000025-25.2015.4.02.5002-
INQ

Voto: 6501/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CHEQUE
FRAUDADO EMITIDO EM DESFAVOR DE CORRENTISTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CP,  ART.  171,  §  3º.  MPF:  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  LC  Nº  73/95,  ART.  62,  VII.
CONSUMAÇÃO.  LOCAL DO EFETIVO PREJUÍZO À VÍTIMA.  LOCAL DA AGÊNCIA À QUAL
ESTÁ VINCULADA A CONTA CORRENTE DA VÍTIMA. ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO SUSCITADO.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato qualificado,
previsto no art.  171,  § 3º,  do Código Penal,  em virtude de movimentação em conta corrente
mantida junto à Caixa Econômica Federal, mediante o furto de folha de cheque, a falsificação da
assinatura da correntista e o depósito e a compensação do título fraudado. 2. A Procuradora da
República  oficiante  declinou  de  suas  atribuições,  ressaltando  que,  para  fins  de  fixação  de
competência no crime de estelionato, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
importa o lugar da conta à qual o talonário do cheque utilizado para a obtenção da vantagem
estava  vinculado  (Mimoso  do  Sul/ES),  mas  o  local  onde  a  vantagem  indevida  foi  auferida
(Guarapari/ES). 3. Ao receber os autos, o Procurador da República oficiante na PR/ES requereu
fosse  suscitado  conflito  negativo  de  competência  por  entender  que,  no  caso  de  estelionato
mediante cheque furtado e falsificado, há entendimento de que é competente o juízo do local da
agência bancária sacada, ou seja, onde houve o efetivo prejuízo à vitima, na cidade de Mimoso do
Sul/ES 4. Nos termos do caput do art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo
lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o
último ato de execução. 5. De fato, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o crime
de estelionato mediante uso de cheque falso consuma-se no lugar onde houve o efetivo prejuízo à
vítima,  qual  seja,  no  local  da  agência  onde  a  vítima  possuía  conta  bancária  ou,  em outras
palavras, naquele em que o cheque foi compensado, procedendo-se ao débito do valor do título
da conta corrente correspondente. Precedentes do STJ, Terceira Seção: CC nº 126.781/CE, DJe
17/04/2013;  CC nº  136.853/MG,  DJe  19/12/2014;  CC nº  143.621/PR,  DJe  07/06/2016.  6.  Na
hipótese em apreço, a agência da Caixa Econômica Federal que mantém a conta bancária que
sofreu o desfalque situa-se na cidade de Mimoso do Sul/ES. 7 Conhecimento do conflito para fixar
a atribuição da Procuradora da República suscitada.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

047. Processo: JF/CE-0007117-69.2007.4.05.8100-
INQ

Voto: 6480/2016 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 a prática do crime previsto no art. 298 do CP, em razão
do  possível  fornecimento  de  comprovantes  de  despesas  médicas  fictícias  por  parte  de
representante legal de clínica estabelecida na cidade de Fortaleza/CE ou de seu contador a vários
contribuintes, durante o período de 2001 a 2003, para fins de deduções do Imposto de Renda de
Pessoa Física. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima aplicável ao
delito equivalente a 5 (cinco) anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva quanto aos fatos
verificados nos anos de 2002 e 2003. Prescrição da pretensão punitiva estatal. CP, art. 109, III.
Extinção da punibilidade. Informação da Receita Federal do Brasil de que não há procedimentos
fiscais  em nome dos  contribuintes  que  fizeram uso  dos  comprovantes  de  despesas médicas
fictícias visando à sonegação do IR no período referido. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

048. Processo: JF-RJ-0511910-70.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 6517/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

049. Processo: JF-SOR-0005687-77.2016.4.03.6110-
PIMP

Voto: 6498/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível prática do crime de falso testemunho
por depoimento prestado perante o Juízo da Vara do Trabalho de Salto/SP. Contradição verificada
entre as declarações prestadas por uma testemunha e o afirmado pelo reclamante na inicial,
concernentes ao período posterior ao término do contrato de trabalho e à existência de horas
extras  não  pagas.  CP,  art.  342.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  inexistência  de
potencialidade lesiva da conduta. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº 75/93.
Relato  testemunhal  que  não  teve  o  condão  de  interferir  no  desfecho  da  lide,  pois  o  juízo
consignou em sentença que o depoimento da única testemunha ouvida não merecia qualquer
crédito. Depoimento que em nada influenciou na decisão da causa. Ausência de indícios mínimos
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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
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050. Processo: 1.33.003.000265/2016-57 Voto: 6496/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171,
§ 3º. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA OU  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada
para apurar a possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no
recebimento indevido de benefício previdenciário, no período de 03/2005 a 03/2006, após o óbito
de  seu  respectivo  titular,  ocorrido  em  22/05/2005.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito com base na falta de efetivo interesse de agir, em decorrência
da  prescrição  em  perspectiva  do  delito.  3.  Enunciado  nº  28  desta  2ª  CCR:  'Inadmissível  o
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção de inocência'. 4. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: 'É inadmissível a extinção da
punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,
independentemente  da  existência  ou  sorte  do  processo  penal'.  5.  Considerando  que  a  pena
máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6 (seis) anos e 8
(oito) meses de reclusão, e que o último saque indevido ocorreu em 01/03/2006, a extinção da
punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  somente  ocorrerá  em março/2018,
conforme a regra  prevista  no art.  109,  III,  do referido  diploma legal.  6.  Designação de  outro
membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

051. Processo: 1.14.002.000120/2016-11 Voto: 6446/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta fraude no cadastro do programa Passe Livre da
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia (SJDHS).
Art.  171, §3º, CP. Representada requereu cadastro no referido programa estadual informando,
falsamente, sua renda familiar de modo a preencher o requisito para a concessão. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Possível ilícito praticado em detrimento de
órgão estadual vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do
Estado da Bahia.  Inexistência  de lesão a bens,  serviços ou interesses da União ou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

052. Processo: 1.22.004.000201/2016-20 Voto: 6487/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando suposta prática de agiotagem no município de Ibiraci/MG. Possível crime
contra a economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 4ª, alínea a. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Inexistência de ofensa 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  ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

053. Processo: 1.25.000.001989/2016-10 Voto: 6489/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita. Advogado que teria
se apropriado indevidamente de quantia pertencente ao seu cliente.  CP, art.  168.  Revisão de
declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual prejuízo à boa-fé e ao patrimônio de particular, autor
de reclamatória trabalhista. Inexistência de lesão 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.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão de Revisão, de 06/04/2015, unânime). 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

054. Processo: 1.25.008.000551/2016-44 Voto: 6492/2016 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 para apurar suposta prática do crime de descaminho. CP, art. 334.
Revisão  de declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR).  Apreensão de  CDs e DVDs
inautênticos na área urbana do município de Ponta Grossa/PR, produzidos sem a autorização dos
titulares do direito autoral. Configuração do delito previsto no art. 184, § 2º, do CP. Ausência de
indícios  de  internalização  das  mídias  contrafeitas.  Inexistência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar,  até  o  momento,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução. Precedentes do STJ (CC nº 130.595/PR, Terceira Seção, DJe 30/04/2014) e da 2ª
CCR (Procedimento  MPF nº  1.14.000.002827/2014-11,  612ª  Sessão  de  Revisão,  24/11/2014,
unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

055. Processo: 1.25.008.000561/2016-80 Voto: 6493/2016 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 para apurar suposta prática do crime de descaminho. CP, art. 334.
Revisão  de declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR).  Apreensão de  CDs e DVDs
inautênticos na área urbana do município de Ponta Grossa/PR, produzidos sem a autorização dos
titulares do direito autoral. Configuração do delito previsto no art. 184, § 2º, do CP. Ausência de

23



Ata da 659ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00280266/2016

indícios  de  internalização  das  mídias  contrafeitas.  Inexistência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar,  até  o  momento,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução. Precedentes do STJ (CC nº 130.595/PR, Terceira Seção, DJe 30/04/2014) e da 2ª
CCR (Procedimento  MPF nº  1.14.000.002827/2014-11,  612ª  Sessão  de  Revisão,  24/11/2014,
unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

056. Processo: 1.29.000.002807/2016-89 Voto: 6490/2016 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 comunicação anônima, na qual se relata a suposta prática
de crime de lavagem de capitais por meio de um escritório de advocacia estabelecido em Porto
Alegre/RS.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Circunstâncias
fáticas que denotam a possível ocorrência de crime de estelionato. Alegada compra, por escritório
de advocacia, de valores a receber de clientes com o pagamento de apenas 50% do crédito.
Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio e boa-fé de particular. Inexistência de lesão direta
a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

057. Processo: 1.30.001.003213/2016-64 Voto: 6488/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por uma suposta vítima dos crimes
de lesão corporal e ameaça. 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. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

058. Processo: 1.36.001.000140/2016-35 Voto: 6422/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de transbordo - passagem do combustível
pela bomba de abastecimento de volta para o tanque do próprio posto, simulando uma venda que
não ocorreu  no  estabelecimento  -  por  meio  de  revendedor  varejista.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  A conduta  praticada  pode  caracterizar  o  delito  de
lavagem de capitais,  tendo em vista  a simulação de venda de combustível,  com emissão de
documentos  fiscais,  sem  a  respectiva  saída  física  do  produto  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º).
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.
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Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.19.000.001667/2015-97, 638ª Sessão, de 16/03/2016,
unânime). O laudo pericial acostado aos autos indica que a conduta vem sendo praticada pelo
revendedor  varejista  de  combustível  (investigado)  para  justificar  uma  venda  direta  para
consumidores finais, como proprietários rurais e empresas transportadoras. A comercialização da
forma  descrita  pelo  perito  pode  indicar  também  o  crime  de  revenda  de  combustíveis  em
desacordo com as normas legais (Lei nº 8.176/91, art. 1º). Por sua vez, este delito somente será
da competência federal quando houver interesse específico da União, o que igualmente não se
verifica no presente caso (Enunciado nº 38  2ª  CCR).  Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

Outras deliberações(Declínio)

059. Processo: 1.18.000.000709/2015-18 Voto: 6491/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios que
rejeitou  as  contas  do  Fundo  Municipal  de  Saúde  de  Nerópolis/GO.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Consignação no acórdão de que, levando-se em conta o
valor  total  da  folha  de  pagamento  do  FMS  e  a  alíquota  de  contribuição  patronal  de
aproximadamente  22%,  o  montante empenhado revelou-se  insuficiente.  Cota patronal,  devida
pela municipalidade, não recolhida. Conduta que em nada se confunde com a prevista no art. 168-
A do CP,  relativa à apropriação indébita  de contribuição descontada do empregado.  Eventual
prática de ato de improbidade administrativa.  Interesse federal  não caracterizado.  Declínio  de
atribuições já homologado pela 5ª CCR. Remessa dos autos ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

060. Processo: 1.23.005.000149/2015-83 Voto: 6474/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente oriundo da ANVISA alusivo
a  irregularidades  verificadas  durante  a  fiscalização  realizada  em  uma  empresa  sediada  no
município de Redenção/PA. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 282 (exercício ilegal da
medicina), 334 (descaminho), 273, § 1º e § 1º-B (venda de medicamentos sem registro) e 289
(falsificação de documentos particulares) do CP, bem como no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse
ilegal de munição). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuição
(Enunciado n° 32  2ª CCR). 1) Ausência de indícios quanto à ocorrência do crime de descaminho,
pois não houve apreensão de mercadorias (perfumes de origem estrangeira) no estabelecimento
comercial. Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento. 2) No que se
refere aos demais ilícitos, 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 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 Dra. Maria
Helena de Carvalho Nogueira de Paula.
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Homologação de Arquivamento

061. Processo: PRM/SJR-INQ-3409.2013.000132-5 Voto: 133/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: VOTO-VISTA. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE OMISSÃO DE REGISTRO NA
CTPS (CP, ART. 297, § 4º), SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, Art. 337-
A)  E  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342).  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  (ART.  28  DO  CPP  CC.  O  ART.  62,  INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  NÃO
CONFIGURADO  O  DELITO  DE  FALSO  TESTEMUNHO.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DO ART.
337-A  DO  CP.  VALOR  INFERIOR  AO  PREVISTO  NO  ART.  20  DA  LEI  10.522/02.
HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir de
expediente oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Catanduva/SP para investigar a suposta prática dos
crimes de omissão de registro na CTPS (CP, art. 297, §4º), de falso testemunho (CP, art. 342) e de
sonegação  de  contribuição  previdenciária  no  valor  de  R$  2.518,24  (CP,  art.  337-A).  2.  A
Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do feito ao argumento de que a
omissão  do  registro  na  CTPS  constitui  ilícito  administrativo  e  trabalhista,  mas  não  penal,
justificando, ainda, que a empresa já havia providenciado as anotações devidas. Em relação ao
crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária,  entendeu  aplicável  o  princípio  da
insignificância.  Por  fim,  no  tocante  ao  crime  de  falso  testemunho,  asseverou  que  pequenas
divergências no depoimento não podem configurar o delito, não ficando demonstrada a vontade
do agente em prestar alegações falsas, tando que isso não influenciou no julgamento da ação
trabalhista. Discordância do magistrado. 3. O caso em questão é de absorção do crime do art.
297, § 4º pelo crime do art. 337-A, ambos do Código Penal, já que a omissão/inserção de dados
falsos  na  CTPS foi  praticada  como meio  para  a  consumação  da  sonegação de  contribuição
previdenciária. 4. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o
princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00,
em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou
como dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias,
dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer
distinção,  na seara penal,  entre  os  crimes de descaminho,  de  apropriação  ou sonegação de
contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância a estes últimos delitos, quando o valor do débito não for superior R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Precedentes STJ (AgRg no Resp 1348074/SP, Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, Dje
26/08/2014; AgRg no Resp 1389169/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
Dje 04/11/2013; AgRg no Resp 1171559/RS, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
Dje 22/09/2011). Ressalvo entendimento pessoal do Relator. 5. No crime de falso testemunho (CP,
art. 342), a potencialidade de dano (perigo) à Administração da Justiça é elemento constitutivo do
delito  e  não  é  necessário,  para  a  tipificação  do  crime,  que  o  teor  do  testemunho  influa
concretamente  na  decisão  judicial,  mas  apenas  que  exista  a  possibilidade  desta  influência.
Precedentes do STF e do STJ. 6. As informações prestadas referem-se ao conhecimento pessoal
que o investigado tinha sobre os fatos. Entendimento de que, para a configuração do crime em
questão,  é  necessário  que  haja  divergência  entre  a  declaração  da  testemunha  e  o  que  ela
efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. 7. Insistência no
arquivamento.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Restou
vencida a relatora, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação a Dra. Maria Helena
de Carvalho Nogueira de Paula.

062. Processo: 1.11.000.000588/2016-38 Voto: 6448/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Sentença  proferida  em  ação  trabalhista  reconhecendo  que  a  reclamada  suprimiu  e  reduziu
contribuições previdenciárias em razão de não ter anotado vínculo empregatício do reclamante na
CTPS.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Valor  suprimido  inferior  a  R$
10.000,00. Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância
aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa
forma,  como  a  Lei  n°  11.457/07  considerou  como dívida  ativa  da  União  também os  débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária,  razão pela
qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  a  estes  últimos  delitos.
Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP,
Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.
Ressalvado o entendimento pessoal do Relator. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

063. Processo: 1.14.000.001937/2016-27 Voto: 6478/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Vice-Procuradoria Geral Eleitoral,
comunicando  que  o  TSE  detectou  a  ocorrência  de  irregularidades  em  diversos  municípios
brasileiros, inclusive no Estado da Bahia, que confiram, em tese, a prática dos delitos previstos
nos arts. 309 e 310 do Código Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Extração de cópia dos documentos acostados ao feito para remessa às Promotorias Eleitorais
atuantes  nas  localidades  indicadas  com  vistas  à  apuração  dos  fatos  noticiados,  até  porque
inexiste, no caso, investigado com prerrogativa de foro no TRE/BA. Exaurimento do objeto da
presente NF. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

064. Processo: 1.14.000.002411/2016-64 Voto: 6483/2016 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 contra um carteiro,
ocorrido no bairro de Castelo Branco, Salvador/BA, em 08/01/2016. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo o depoimento prestado pelo carteiro, ao retornar para o veículo
dos Correios após a entrega de um objeto postal, foi abordado por um indivíduo armado, que o
obrigou a dirigir até outro bairro, local em que encontrou os comparsas e transferiu os objetos
para outro veículo, fugindo com a chave do carro da empresa. Processo administrativo que não
logrou apontar indícios de ato ilícito por parte do carteiro ou que conduzissem à identificação dos
eventuais  envolvidos.  Ausência  de  linha  investigativa  apta  a  revelar  a  autoria  do  crime.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

065. Processo: 1.18.000.002571/2016-64 Voto: 6475/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado com o escopo de acompanhar as prisões em flagrante de
dois investigados pela suposta prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV, do CP. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Denúncia  já  ofertada,  com  pedido  de  prisão
preventiva. Custódias convertidas e sujeitas a pedidos de reconsideração, rejeitados. Exaurimento
do objeto do presente 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

066. Processo: 1.22.003.000234/2016-80 Voto: 6441/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal autuado a partir de cópia de denúncia anônima feita perante
o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de apurar a suposta prática de
crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e
fraude em licitação (Lei  nº 8.666/93,  art.  89 e 98),  tendo em vista irregularidades envolvendo
empresas privadas de grupo econômico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências realizadas em fontes abertas de pesquisa, bem como perante a Delegacia da Receita
Federal de Uberlândia/MG, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a Petrobrás Distribuidora, de
modo  a  averiguar  a  possível  ocorrência  dos  delitos  mencionados.  Não  foram  encontrados
quaisquer  indícios  de  prática  delitiva  aptos  a  justificar  o  aprofundamento  das  investigações,
considerando,  especialmente,  que  a  denúncia  anônima  que  deu  início  às  apurações  não  foi
substanciada por nenhum elemento de prova capaz de legitimar os fatos narrados, não sendo
possível sequer identificar o denunciante. Não há ações fiscais em curso envolvendo as empresas
do grupo econômico, tampouco autuação fiscal com crédito constituído. A Receita Federal não
identificou indícios que justificassem a abertura de procedimento fiscal,  tendo apurado que os
descontos repassados aos clientes nos postos de combustível, conforme indicado na denúncia,
foram devidamente declarados nas notas fiscais. Falta de justa para prosseguir na 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

067. Processo: 1.25.000.003185/2016-55 Voto: 6486/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos para apurar possível crime de violação de correspondência. Lei nº 6.538/78, art. 40.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da EBCT de que a violação foi
constatada no Centro de Tratamento de Encomendas em Curitiba/PR, o que não significa que
tenha sido o local  efetivo da ruptura.  Inexistência de imagens de câmeras de segurança que
poderiam auxiliar na identificação dos responsáveis pela violação. Ausência de indícios mínimos
de autoria, aptos a justificar a realização de novas diligências. Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

068. Processo: 1.25.008.000459/2016-84 Voto: 6484/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  denúncia  anônima na  qual  se  relata  que  determinada
pessoa  residente  no  município  de  Ponta  Grossa/PR  estaria  a  trabalhar  e  receber,
concomitantemente, seguro desemprego. Possível crime de estelionato majorado. CP, art. 171, §
3º.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Informação da Gerência Regional  do
Trabalho  e  Emprego de que  o investigado  não  vem recebendo o benefício,  situação  que  se
verificou apenas no ano de 2010. Materialidade delitiva não configurada. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

069. Processo: 1.26.001.000224/2016-15 Voto: 6473/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação formulada pela Caixa
Econômica Federal, noticiando possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168) no âmbito de
convênio de consignações assinado com entidade municipal, tendo em vista o atraso no repasse
dos valores referentes a empréstimos concedidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Documentação  acostada  aos  autos  demonstra  que  os  atrasos  nos  repasses  dos
empréstimos  consignados  dos  servidores  foram esclarecidos,  encontrando-se  o  Convênio  de
Consignação em situação regular, estando a entidade municipal adimplente com suas obrigações,
nos termos da informação e extrato bancário colacionado pela própria CEF. Circunstância que
configura mera inadimplência contratual, passível de resolução na esfera cível. Eventual crime de
apropriação indébita não evidenciado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

070. Processo: 1.27.000.001865/2016-60 Voto: 6479/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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 janeiro a fevereiro/2013. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 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.
Aplicação da Orientação nº 4 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

071. Processo: 1.29.000.001744/2016-43 Voto: 6434/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ocorrência registrada perante a Polícia Federal, na qual a
requerente narra que autorizou seu marido, cidadão alemão, a viajar para a Alemanha com os
dois filhos do casal, com a promessa de que só passariam lá vinte dias e depois retornariam ao
Brasil, visto que ela está doente e veio se tratar no Brasil. Ocorre que seu cônjuge não retornou da
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Alemanha no período combinado e teria afirmado a ele que não pretende trazer as crianças para
o Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os fatos narrados não demonstram,
em princípio, a ocorrência de crime, uma vez que a representante afirma que autorizou a saída de
seus filhos para a Alemanha com o genitor. A questão trazida diz respeito à discussão relacionada
ao pátrio poder e à guarda dos filhos, não havendo providências a serem tomadas pelo Ministério
Público Federal neste momento. Remessa dos autos à Secretaria de Cooperação Internacional
em razão das peculiaridades do caso e possíveis  providências em relação às autoridades da
Alemanha, nos moldes da Convenção de Haia que trata do sequestro internacional de crianças.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

072. Processo: 1.29.000.001997/2016-17 Voto: 6482/2016 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 representação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, relatando a possível prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Publicação de texto no sítio eletrônico de um periódico em
que se fez uso do termo cara de cartomante para supostamente deslegitimar a atuação política de
uma Deputada Federal e discriminar o povo e a cultura cigana. Comentários que, apesar do mau
gosto, não revelam indícios de preconceito e intolerância contra determinado grupo. Manifestação
controversa abrangida pelo direito fundamental de liberdade de expressão. Materialidade delitiva
não evidenciada. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

073. Processo: 1.29.000.002083/2016-73 Voto: 6481/2016 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 a possível prática de incitação ao crime e de formação de
quadrilha por parte de investigado que teria declarado à imprensa o desejo de sequestrar o ex-
presidente Lula e levá-lo para uma embaixada, a fim de lhe assegurar asilo político. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Manifestação  que  se  deu  em  um  momento  de
instabilidade do cenário  político  nacional.  Afirmação que,  além de jocosa,  não apresenta teor
intimidatório, tampouco constitui ofensa a bem jurídico capaz de justificar a intervenção do Direito
Penal. Mero exercício do direito de livre manifestação do pensamento e opinião. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

074. Processo: 1.29.000.003351/2015-93 Voto: 6477/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de desobediência por parte da
então  Procuradora-Geral  Adjunta  do  município  de  Porto  Alegre/RS,  consistente  no
descumprimento de ordem judicial proferida nos autos de reclamatória trabalhista que tramitou
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perante o Juízo da 20ª Vara do Trabalho daquela capital. CP, art. 330. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação de que o Juízo Trabalhista determinou que se oficiasse
o município de Porto Alegre para se manifestar sobre a penhora de dois imóveis, solicitando,
ainda, informações quanto à atual situação de decreto que declarou de utilidade pública referidos
imóveis, bem como quanto ao valor a ser pago pelo ente público ao proprietário do bem e a data
ou previsão de pagamento. Ausência de indícios aptos à configuração do crime de desobediência.
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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

075. Processo: 1.29.003.000091/2016-55 Voto: 4425/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 2°, II). Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Valor do crédito atualizado totalizando um montante de R$
7.312,70.  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.  Ressalvado  o  entendimento  pessoal  do  Relator.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

076. Processo: 1.29.012.000217/2016-82 Voto: 6485/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima enviada pela Procuradoria do Trabalho
no município de Caxias do Sul/RS, comunicando que determinada pessoa residente em Garibaldi
recebe seguro desemprego e está trabalhando. Possível crime de estelionato majorado. CP, art.
171,  §  3º.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Denunciante  não identificado.
Relato  que  não  apresenta  indícios  mínimos  de  materialidade.  Ausência  de  provas  aptas  a
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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

077. Processo: 1.29.018.000085/2015-58 Voto: 6476/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ERECHIM-RS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  com  a  finalidade  de  apurar  a  autoria  e  a
materialidade dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal e disparo de
arma de fogo), bem como adotar providências necessárias para coibir a posse de arma de fogo
pelas comunidades indígenas Kaingangs na área de atribuição da Procuradoria da República no
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município de Erechim/RS, após o recebimento de informações dando conta de que indígenas das
TI de Ligeiro,  Charrua,  Passo Grande do Rio Forquilha,  Sananduva, Ventarra e Erebango/RS
estariam na posse de armas de fogo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Expediente que teve o desiderato de reunir elementos que pudessem subsidiar a proibição de
posse e porte de armas de fogo nas referidas comunidades indígenas.  Propósito que não se
mostrou  factível,  em  especial  porque  os  focos  de  violências  nas  terras  indígenas  são
desconectados uns dos outros e não seguem necessariamente um padrão, de maneira que a
atuação acaba sendo mais efetiva quando realizada caso a caso. Fatos que foram ou estão sendo
objeto  de  procedimentos  investigatórios  próprios.  Encaminhamento  adequado  da  questão.
Exaurimento do objeto do presente 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

078. Processo: 1.33.004.000012/2016-73 Voto: 6447/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°), praticado, em
tese, pelos representantes legais de empresa privada, que estariam suprimindo o pagamento de
tributos mediante a venda sem nota fiscal, subpreço declarado na nota fiscal e venda de produtos
diversos dos declarados no documento fiscal. 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. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

079. Processo: 1.34.001.002688/2016-94 Voto: 6425/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de encaminhamento do Ministério Público do Estado de São
Paulo de termo de declaração de cidadão, informando fatos acerca da venda de um sítio no
interior do estado. O noticiante afirma ter vendido seu sítio entre os anos de 2000/2001, sendo
que a propriedade do imóvel continuou registrada em seu nome, bem como o bem teria sido
penhorado em ação penal de drogas. Alega que paga todos os impostos do sítio desde a época
da venda e gostaria de saber como se dará a resolução da situação. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos trazidos não têm por objeto a comunicação de ocorrência
de crime, tratando-se de um pedido formulado por cidadão que deseja ter resguardado os seus
direitos. Inexistem irregularidades que justifiquem a atuação do parquet. Ausência de fundamento
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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

080. Processo: JF-BRI-0016638-19.2013.4.03.6181- Voto: 6379/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
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INQ SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. SEMENTES DE
MACONHA ORIUNDAS DO EXTERIOR.  APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM SÃO PAULO/SP.
LOCAL DA CONSUMAÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM  SÃO
PAULO/SP  PARA  O  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional de drogas (Lei 11.343/2006, artigo
33, caput, e § 1º c/c artigo 40, inciso I), tendo em vista a apreensão de sementes de maconha
(Cannabis  Sativa),  em  encomenda  oriunda  do  exterior,  pelo  Serviço  de  Remessas  Postais
Internacionais  da  Receita  Federal  em  São  Paulo/SP.  2.  Manifestação  pelo  declínio  de
competência à Justiça Federal  de São Paulo/SP indeferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal  de
Barueri/SP. 3. Autos encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 62, IV, da LC 75/93. 4. À luz
do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência para o processamento de ação penal
será determinada em razão do lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, no
lugar em que for praticado o último ato de execução. 5. No caso, a encomenda contendo as
sementes  de  maconha  provenientes  do  exterior  para  destinatário  residente  no  Brasil  foi
interceptada e apreendida pelo Serviço de Remessas Postais Internacionais da Receita Federal
em São Paulo/SP, local onde deve ser desenvolvida a persecução penal. 6. Súmula n° 528 do
STJ: Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal
processar  e  julgar  o  crime  de  tráfico  internacional.  Precedentes:  CC  132.897/PR,  Rel.  Min.
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 03/06/2014; CC 109.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
Terceira  Seção,  DJe 01/08/2011.  No mesmo sentido  é  o  Enunciado n°  56  da 2ª  Câmara.  7.
Insistência no declínio. Fixada a atribuição da Procuradoria da República em São Paulo/SP para
prosseguir na 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

081. Processo: JFRJ/CAM-0001728-
18.2011.4.02.5103-INQ

Voto: 6383/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
CAMPOS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP,  ART.  171,  §  3º).
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DE UMA PRM PARA OUTRA,  COM REMESSA DIRETA DOS
AUTOS (ENUNCIADO Nº 25). POSTERIOR SUBMISSÃO DO DECLÍNIO À 2ª CCR (ENUNCIADO
Nº  33),  EM  RAZÃO  DA  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  À  PRM  QUE  O  PROMOVEU,  POR
QUESTÃO  QUE  NÃO  CARACTERIZA CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  HOMOLOGAÇÃO.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171,
§  3º),  tendo  em  vista  a  notícia  da  obtenção  indevida  de  pensão  por  morte,  mediante  a
apresentação de documentos contendo declarações falsas à Agência da Previdência Social de
Santo Antonio de Pádua/RJ. 2. O Procurador oficiante na PRM - Campos dos Goytacazes/RJ,
considerando que o benefício foi concedido e mantido pela APS de Santo Antonio de Pádua/RJ,
bem como que a vantagem ilícita foi paga na mesma cidade, aplicando o Enunciado nº 25 da 2ª
CCR, determinou a remessa direta dos autos à PRM - Itaperuna/RJ, cuja atuação abrange o
Município  de  Santo  Antonio  de  Pádua/RJ.  Ordenou,  ainda,  a  comunicação  do  Juiz  Federal
distribuidor  da  Subseção  Judiciária  de  Campos  dos  Goytacazes/RJ  sobre  o  declínio.  3.  O
Procurador a quem os autos foram distribuídos na PRM - Itaperuna/RJ, sem discordar do declínio
de atribuição, ao verificar que o presente inquérito encontra-se registrado na Vara Federal  de
Campos dos Goytacazes/RJ, consignou que, em outros inquéritos policiais vindos de Campos dos
Goytacazes/RJ, o Setor de Protocolo da Vara Federal de Itaperuna/RJ tem rejeitado as petições
protocolizadas  pela  PRM  -  Itaperuna/RJ,  sob  a  justificativa  de  que  se  faz  necessário,
primeiramente, que seja dada baixa dos autos nos registros do Juízo Federal de origem. Salientou
que a PRM - Itaperuna/RJ já solicitou à Vara Federal esclarecimentos quanto à questão e está
aguardando a resposta, concluindo que, a despeito de a Orientação nº 05 da 7ª CCR do MPF
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estabelecer que cabe ao próprio MPF resolver questões relativas à declinação de competência na
fase do inquérito policial, enquanto a rejeição de promoções da PRM - Itaperuna/RJ pela Vara
Federal  de  Itaperuna/RJ  persistir,  afigura-se  necessário  que  os  declínios  promovidos,  em
inquéritos,  pela PRM - Campos dos Goytacazes/RJ,  em favor da PRM - Itaperuna/RJ, sejam
submetidos à apreciação do Juízo Federal de Campos dos Goytacazes/RJ, a fim de que, em caso
de deferimento, seja dada baixa dos autos naquela Subseção Judiciária. 4. Ao receber os autos
de volta, o Procurador de Campos dos Goytacazes/RJ, ressaltando que o declínio de competência
não foi inserido no rol de providências adotadas em inquérito policial que devem submetidas à
apreciação das Varas Federais, elencado no art. 1º da Resolução CJF nº 63/2009, discordou do
entendimento do Procurador de Itaperuna/RJ e determinou a remessa dos autos a esta 2ª CCR,
para homologação do declínio de atribuição por ele promovido. 5. Como os fatos ocorreram em
Santo  Antonio  de  Pádua/RJ,  a  atribuição  para  apurar  o  crime  de  estelionato  é  da  PRM  -
Itaperuna/RJ,  cuja  atuação  abrange  o  aludido  Município  (CPP,  art.  70).  6.  Quanto  ao  óbice
imposto  pela  Subseção  Judiciária  de  Itaperuna/RJ  ao  recebimento  de  petições  da  PRM  -
Itaperuna/RJ feitas em inquéritos vindos de Campos dos Goytacazes/RJ, incumbe ao Procurador
da PRM -  Itaperuna/RJ promover as medidas administrativas ou judiciais  cabíveis  voltadas à
efetivação  de  baixa  dos  feitos  nos  registros  do Juízo  de  Campos dos  Goytacazes/RJ ou ao
recebimento de suas promoções perante o Juízo de Itaperuna/RJ. 7. Homologação do declínio de
atribuições à PRM  Itaperuna/RJ, consignando-se que caberá ao Procurador da República ali
oficiante adotar as providências administrativas ou judiciais pertinentes voltadas à efetivação de
baixa dos  autos nos  registros  da Subseção Judiciária  de Campos dos  Goytacazes/RJ ou ao
recebimento de suas promoções pelo Juízo de Itaperuna/RJ.

Deliberação: Em sessão realizada 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

082. Processo: JF/CE-0003026-18.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6376/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  furto  qualificado  (CP,  art.  155,  4º,  II).  Instalação  de  dispositivos
metálicos no compartimento de saída de cédulas em caixas eletrônicos de autoatendimento da
Caixa  Econômica Federal,  para  reter  o  dinheiro  sacado pelos  clientes do banco.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva.
Ausência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

083. Processo: JF/CE-0004152-06.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6578/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Roubo qualificado (CP, art. 157, § 1º, incisos I e II) contra carteiro da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas
diligências no local dos fatos. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva. Inexistência
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera
coisa  julgada,  podendo as  investigações serem reabertas  se houver  notícia  de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.
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084. Processo: JF/ES-0000312-21.2011.4.02.5004-
PIMP

Voto: 6575/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar possível crime de sonegação fiscal por parte
de pessoa física. Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).
Informação da Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES de que houve o pagamento integral do
débito tributário.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

085. Processo: JF-FRA-0002240-09.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 6370/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62,  IV DA LC Nº 75/93.
CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP,  ART.  304).  ARQUIVAMENTO FUNDADO NA
PRESCRIÇÃO  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  uso  de
documento falso, tipificado no art. 304 do CP, praticado por advogado que interpôs recurso de
revista  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  instruído  com  Guia  de  Recolhimento  do  FGTS  e
Informações  à  Previdência  Social  com  autenticação  falsificada,  buscando  comprovar  o
recolhimento  das  custas  processuais.  2.  O il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu o
arquivamento com fundamento na prescrição virtual ou antecipada da pretensão punitiva. 3. O
MM.  Juiz  Federal,  aplicando a Súmula nº  438 do Superior  Tribunal  de Justiça,  discordou do
arquivamento. 4. É injustificável o arquivamento neste momento, porquanto ainda não foi atingido
o prazo prescricional da pena máxima abstratamente cominada ao crime em questão. Incidência
do Enunciado nº 28 desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão e da Súmula nº 438 do Superior
Tribunal  de Justiça.  5.  Designação de  outro  membro  do  Parquet  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

086. Processo: JF/IUA-0000090-55.2016.4.01.3824-
INQ

Voto: 6584/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ITUIUTABA/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289,
§1º). Relato por particular de recebimento de uma nota de R$ 100,00 (cem reais) falsa, como
pagamento  de  uma  pizza.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para
o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém
base de dados sobre moeda falsa. Homologação do arquivamento.

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

087. Processo: JF/MG-0064382-58.2015.4.01.3800- Voto: 6382/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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INQ SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV. FATOS NARRADOS QUE CONFIGURAM, EM TESE, O CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº
7.492/86.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, de crime
contra o Sistema Financeiro Nacional, previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86, tendo em vista que
administradores  de  associação  privada  estariam  praticando  operação  própria  de  instituições
financeiras sem a devida autorização, consistente na implementação e execução de contratos
tidos como de seguro. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,
aduzindo que os contratos firmados entre a entidade investigada e seus associados não ostentam
características que os tornem típicos contratos de seguro. Discordância do Juiz Federal. Remessa
dos autos à 2ª CCR/MPF. 3. Das informações constantes dos autos, verificam-se indícios de que a
associação investigada  atuou  sem a devida autorização  na  atividade  securitária,  incidindo  na
prática  do  crime  previsto  no  16  c/c  art.  1º,  parágrafo  único,  inciso  I,  da  Lei  nº  7.492/86.  4.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

088. Processo: JF/PR/CUR-IP-5029086-
69.2016.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 6581/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE
CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE NO CASO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. É certo
que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país  cigarros  impõe maior rigor na
adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o
rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. Segundo a Orientação nº 25/2016
da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando
de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços
de cigarros,  seja  pela  diminuta reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade de  se  dar
efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a  reiteração  da  conduta.  3.  A
importação de 500 (quinhentos) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a
origem ilícita do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que
deve  ser  dado  prosseguimento  à  persecução  penal  quanto  ao  crime  de  contrabando.  4.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução
penal.

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

089. Processo: JF/SP-0002423-33.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 6397/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE
CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE NO CASO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. É certo
que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país  cigarros  impõe maior rigor na
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adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o
rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. Segundo a Orientação nº 25/2016
da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando
de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços
de cigarros,  seja  pela  diminuta reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade de  se  dar
efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a  reiteração  da  conduta.  3.  A
importação de 180 (cento e oitenta) maços de cigarros de origem estrangeira,  conhecendo o
agente a origem ilícita do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante,
pelo que deve ser dado prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 4.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução
penal.

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

090. Processo: JF/SP-0005131-27.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 6603/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

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.  CPP,  ART.  28.  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  (quinze)  sementes  de  maconha
(Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante
promoveu  o  arquivamento  dos  autos  entendendo  atípica  a  conduta.  Discordância  do  MM.
Magistrado. 3. 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. Precedente
STJ (AgRg no Resp 1442224/SP, Rel.  Min.  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Dje
13/06/2016). 4. 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.  5. 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.  Maria  Helena  de
Carvalho Nogueira de Paula, que juntará voto divergente. Participou da votação Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

091. Processo: JF/SP-0005271-95.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6398/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28). CONDUTA QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO
TIPO PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente
em  suposto  financiamento  fraudulento  para  aquisição  de  automóvel.  2.  O  il.  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito, por entender que a ação criminosa
não gerou ofensa ao sistema financeiro nacional, que é o bem jurídico tutelado pela norma penal
ora em análise. Discordância da MM. Juíza Federal. 3. A obtenção mediante fraude de qualquer
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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, cabendo à Justiça Federal processar e julgar o crime em apuração. 4. Enunciado
n° 48 da 2ª CCR: É de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal do crime de
obtenção fraudulenta  de financiamento em instituição financeira  para aquisição de automóvel,
tipificado no artigo 19 da Lei nº 7.492/86. 5. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

092. Processo: TRE-BA-PA-0000394-
53.2012.6.05.0029

Voto: 6579/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DA BAHIA

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV DA LC Nº 75/93. APURAÇÃO
DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 39,§5º, DA LEI 9.504/97. ARQUIVAMENTO FUNDADO NA
PRESCRIÇÃO  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Trata-se  de  termo  circunstanciado  lavrado  para  apurar  a  suposta  prática  de
propaganda proibida no dia da eleição (art. 39, §5º, da Lei 9.504/97). 2. O il. Promotor Público
Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento com fundamento na prescrição virtual ou antecipada
da pretensão punitiva. 3. O MM. Juiz Eleitoral, aplicando a Súmula nº 438 do Superior Tribunal de
Justiça, discordou do arquivamento. 4. É injustificável o arquivamento neste momento, porquanto
ainda não foi atingido o prazo prescricional da pena máxima abstratamente cominada ao crime em
questão. Incidência do Enunciado nº 28 desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão e da Súmula
nº 438 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Designação de outro membro do Ministério Público
Eleitoral para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

093. Processo: DPF/JFA-00653/2013-INQ Voto: 6605/2016 Origem: GABPR18-CARSM - 
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES

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

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 il. Procurador da
República  oficiante  na  PRM-Manhuaçu-Muriaé/MG  promoveu  o  declínio  de  atribuição  à
Procuradoria da República em Minas Gerais, tendo em vista a Resolução nº 600-021, de 19 de
dezembro de 2003, do TRF da 1ª Região que especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Minas Gerais para processar e julgar os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº
7.492/86) e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), estabelecendo
a sua competência sobre toda a área territorial mineira. 3. O il. 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
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vara especializada. 4. Embora o Procurador da República suscitante tenha citado o suposto crime
praticado pelo auxiliar do sindicato (CP, art. 299), depreende-se da documentação acostada aos
autos que todo o procedimento apuratório foi instaurado para apurar a conduta do beneficiário que
obteve o financiamento fraudulento  com fundos do PRONAF.  5.  Ademais,  consta  do relatório
policial a informação de que referido secretário já foi indiciado como incurso no art. 299, parágrafo
único, do Código Penal, fato que reforça o entendimento de que o presente inquérito não trata dos
atos por ele praticados. 6. Tendo em vista a Resolução nº 600-021 do TRF da 1ª Região que
especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para processar e julgar os
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei  nº 7.492/86) e de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), a atribuição para prosseguir na persecução penal é da
Procuradoria  da  República  em  Minas  Gerais.  7.  Atribuição  do  il.  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 Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

094. Processo: PR/SP-3000.2013.006307-6-INQ Voto: 6646/2016 Origem: GABPRM1-IBPS - ISAC 
BARCELOS PEREIRA DE SOUZA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DE  DIVERSOS  CRIMES  DE  ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO, EM TESE, DO MESMO ADVOGADO. CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO AMAPARADO EM DOCUMENTO FALSO. CP, ART. 171, § 3º. MPF: CONFLITO
DE  ATRIBUIÇÕES.  LC  Nº  73/95,  ART.  62,  VII.  FATOS  DIVERSOS,  OCORRIDOS  EM
CIRCUNSTÂNCIAS DE LUGAR E DE TEMPO DIFERENTES E EM BENEFÍCIO DE PESSOAS
DISTINTAS.  DELITOS  AUTÔNOMOS.  AUTUAÇÕES  DE  INQUÉRITOS  POLICIAIS  EM
SEPARADO  PARA  VIABILIZAR  A  INVESTIGAÇÃO  DE  CADA  BENEFÍCIO.  CONEXÃO
INSTRUMENTAL  INEXISTENTE.  ATRIBUIÇÃO  DA  PRM  DE  GUARULHOS/SP,  ORA
SUSCITANTE.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de
estelionato qualificado, previsto no art. 171, § 3º, do CP, em face da autarquia previdenciária. 2.
Consta  dos  autos  que,  no  ano  de  2010,  um  segurado  do  INSS  contratou  o  advogado  ora
investigado  para  obtenção  do  benefício  de  aposentadoria,  repassando,  entre  os  seus
documentos, o perfil profissiográfico previdenciário. Decorridos quase três anos da concessão do
benefício,  o segurado foi  informado pelo INSS que o referido perfil  era falso, constatando, ao
comparecer à agência, que não se tratava do mesmo documento entregue ao advogado. 3. Ao
apreciar os autos, o il. Procurador da República oficiante na PRM de Guarulhos/SP ressaltou a
existência  de  inúmeros  inquéritos  instaurados  para  apurar  a  prática  do  crime  de  estelionato
também relacionado com requerimentos de aposentadoria intermediados pelo mesmo advogado e
instruídos com perfis profissiográficos falsos. Na manifestação, o representante do Parquet faz
menção ao IPL nº 396/2012-5 (Autos nº 0005916-49.2012.403.6119), que tramita perante o Juízo
da 4ª  Vara Federal  Criminal  de  São Paulo,  no qual  houve  representação  para  expedição de
mandado de busca e apreensão no escritório e na residência do investigado, a fim de apurar se a
contrafação dos perfis profissiográficos foi realizada pessoalmente pelo advogado ou por alguém
a seu mando, e, diante da suposta conexão instrumental, declinou de suas atribuições. 4. A il.
Procuradora da República oficiante na PR/SP, por sua vez, houve por bem devolver os autos
àquela PRM, destacando que o advogado envolvido na prática supostamente ilícita é investigado
em,  pelo  menos,  22  (vinte  e  dois)  inquéritos  por  condutas  semelhantes,  instaurados
individualmente para apuração de cada um dos benefícios, tratando-se, pois, de fatos diversos,
ocorridos em circunstâncias de lugar e de tempo diferentes e ainda em benefício de pessoas
distintas.  Consignou,  também,  que  a  ação  penal  mencionada  (Autos  nº  0005916-
49.2012,403.6119, apensados aos Autos nº 12207-39.2013.403.6181) encontra-se já em fase de
instrução processual e que não houve decisão e expedição de mandado de busca e apreensão,
não se afigurando possível, no caso vertente, o eventual aproveitamento de provas.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

095. Processo: 1.33.000.001183/2014-98 Voto: 6604/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE
MEMBROS DO MPF.  DIVERGÊNCIA QUANTO À  TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA ANALISADA.
ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério
Público Federal. 2. Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da
segurada.  3.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  no  3º  Ofício  Criminal  da  PRM-
Florianópolis/SC entendeu que a conduta praticada se amoldaria ao delito do art. 169 do Código
Penal, declinando de sua atribuição para um dos ofícios criminais que atuam perante o Juizado
Especial  Federal.  4.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  no  1º  Ofício  Criminal  da  PRM-
Florianópolis/SC, por sua vez, entendeu que a conduta noticiada se ajustaria ao crime previsto no
art. 171, § 3º, do Código Penal. 5. Os saques do benefício previdenciário ocorreram mesmo após
a morte da beneficiária, o que denota, em tese, a existência da materialidade delitiva do crime
previsto  no art.  171,  §3º,  do Código Penal.  6.  O dever atribuído aos cartórios no sentido de
comunicar o óbito de segurados ao INSS (Lei n. 8.212/1991, art. 68) não exclui o dolo de qualquer
outra pessoa direcionado ao cometimento do crime de estelionato. 7. Fixação da atribuição do 3º
Ofício Criminal da PRM-Florianópolis/SC.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

096. 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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203),  consistente  no  inadimplemento  de  verbas  rescisórias  relativas  a  contrato  individual  de
emprego. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ressalvando o ponto
de vista pessoal, já reiteradamente manifestado de que o crime do art. 203 do CP é da atribuição
do Ministério Público Federal  somente quando demonstrada lesão a direito dos trabalhadores
coletivamente  considerados  ou  à  organização  geral  do  trabalho  (e.g.,  processo  nº
1.30.001.003963/2015-55, 640ª Sessão, de 04/04/2016), acompanho o entendimento majoritário
dos  membros  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  segundo  o  precedente  nº
1.13.000.000418/2016-89,  da  655ª  Sessão de  Revisão,  de  08/08/2016.  Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

097. 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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A)
praticado por representantes de sociedade empresária que atua no ramo da construção civil,
consistente  na  supressão  de  contribuição  previdenciária  de  seus  empregados.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Contribuições previdenciárias apuradas no âmbito da
Reclamação  Trabalhista  no  valor  de  R$  193,83,  que  não  foram  quitadas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o
limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei
11.457/07  considerou  como  dívida  ativa  da  União  também  os  débitos  decorrentes  das
contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento  semelhante  ao  que  é  dado  aos  créditos
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tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de
apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se
estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos, quando o valor do
débito  não for  superior  a R$ 10.000,00 (dez mil  reais).  Precedentes do STJ:  AgRg no REsp
1525154/PR,  Quinta  Turma,  DJe 21/09/2015;  AgRg no REsp 1318828/SC,  Sexta Turma,  DJe
16/11/2015. Homologação do arquivamento. 2) Suposto crime de frustração de direito assegurado
por lei trabalhista (CP, art. 203) praticado por representantes de sociedade empresária que atua
no ramo da construção civil,  consistente no inadimplemento de verbas trabalhistas relativas a
contrato individual de emprego. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR).
Ressalvando o ponto de vista pessoal, já reiteradamente manifestado de que o crime do art. 203
do CP é da atribuição do Ministério Público Federal somente quando demonstrada lesão a direito
dos trabalhadores coletivamente considerados ou à organização geral do trabalho (e.g., processo
nº  1.30.001.003963/2015-55,  640ª  Sessão,  de  04/04/2016),  acompanho  o  entendimento
majoritário dos membros da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão segundo o precedente nº
1.13.000.000418/2016-89,  da  655ª  Sessão de  Revisão,  de  08/08/2016.  Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

098. 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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203)
praticado por sociedade empresária, consistente no emprego de fraudes no registro do cartão de
ponto da jornada de seus empregados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a
CCR). Ressalvando o ponto de vista pessoal, já reiteradamente manifestado de que o crime do
art. 203 do CP é da atribuição do Ministério Público Federal somente quando demonstrada lesão a
direito dos trabalhadores coletivamente considerados ou à organização geral do trabalho (e.g.,
processo nº 1.30.001.003963/2015-55, 640ª Sessão, de 04/04/2016), acompanho o entendimento
majoritário dos membros da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão segundo o precedente nº
1.13.000.000418/2016-89,  da  655ª  Sessão de  Revisão,  de  08/08/2016.  Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

099. Processo: 1.00.000.014202/2016-59 Voto: 6645/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.
Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), tendo
em vista a apreensão, em poder do investigado, de 25 (vinte e cinco) maços de cigarros de
procedência  estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a
comprovar  a  regular  importação.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante,  promoveu  o
arquivamento dos autos por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância. Discordância
do MM. Juiz Federal. 3. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se
ao  arquivamento  de  investigações  criminais  referentes  a  condutas  que  se  adéquem  ao
contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e
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três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de
se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que
cobra a persecução penal. 4. Notícia de reiteração da prática delitiva. Circunstância que se revela
penalmente relevante. 5. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

100. Processo: DPF/RDO/PA-00007/2008-INQ Voto: 6594/2016 Origem: GABPRM2-LAS - LUISA 
ASTARITA SANGOI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  mediante  obtenção
fraudulenta de empréstimos consignados, perante instituições financeiras privadas, em nome de
beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios acerca da participação de servidor público na
prática delitiva. Prejuízo suportado unicamente por particulares. Instrução Normativa INSS/PRES
nº 28/2008, art.  53: O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados,
restringindo  sua  responsabilidade  à  averbação  dos  valores  autorizados  pelo  beneficiário  e
repasse à instituição financeira em relação às operações contratadas na forma do art. 1º desta
Instrução Normativa. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes
STJ  Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC
nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

101. Processo: 1.16.000.002518/2016-38 Voto: 6583/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato na qual a representante alega que está tendo problemas em razão da existência
de um perfil falso no facebook, que publicou, em seu nome, mensagens ofensivas dirigidas a seus
amigos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a
bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Incidência do Enunciado nº 50 da 2ª CCR: O fato de a conduta ter ocorrido por
meio  da rede  mundial  de  computadores  não  atrai,  somente  por  este  motivo,  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios.

Deliberação: Em sessão realizada 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

102. Processo: 1.22.003.001108/2015-61 Voto: 6582/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 155, 157 e 171, §2º, I, todos do
CP, em detrimento de moradores de assentamento irregular, localizado em área pertencente à
Universidade Federal de Uberlândia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR).  Crimes  direcionados  aos  bens  de  particulares  e  não  ao  patrimônio  da  Universidade.
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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

103. Processo: 1.25.000.002997/2016-83 Voto: 6596/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) contra particulares. Narra o noticiante que
determinado pastor estaria desviando em proveito próprio os recursos financeiros decorrentes de
ofertas e dízimos dos fiéis. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

104. Processo: 1.25.008.000580/2016-14 Voto: 6560/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 155, §4ª, do CP. Denúncia anônima,
recebida  por  agente  da  Polícia  Federal,  relatando  desvios  de  combustíveis  do  estoque  da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

105. Processo: 1.27.000.001841/2016-19 Voto: 6593/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível crime de calúnia (CP, art. 138). Locutor de rádio teria imputado a vereador
do município  de Altos/PI  o  cometimento  dos crimes de estupro  e  extorsão.  Tal  conduta teria
conotação política. 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

106. Processo: 1.31.000.000512/2016-10 Voto: 6571/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  registrada  eletronicamente  em Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão  do  MPF,  para  apurar  a  ocorrência,  em tese,  do  crime  de  esbulho
possessório (CP, art. 161, § 1º, II) em região conhecida como assentamento do Galo Velho no
município de Cujubim/RO. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Caso
em  que  se  verifica  disputa  por  terras  demarcadas  e  entregues  a  particulares  pelo  INCRA.
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Carência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

107. Processo: 1.31.000.001492/2015-13 Voto: 6391/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude conhecida como pirâmide financeira,
que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem
que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Incidência do Enunciado n. 498 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o
processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta que não caracteriza
crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  situação  que  afasta  a  competência  da  Justiça
Federal.  Precedentes  STJ:  HC 293.052/SP,  Quinta  Turma,  DJe  13/02/2015;  CC  121.146/MA,
Terceira Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

108. Processo: 1.31.000.001794/2015-91 Voto: 6568/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90, art.
37). Oferta de caráter publicitário de cursos de pós-graduação lato sensu que não possuem o
devido credenciamento junto ao Ministério da Educação  MEC. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

109. Processo: 1.34.001.000631/2016-51 Voto: 6597/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação, adulteração ou alteração de substância ou produto
alimentício (CP,  art.  272,  §1º).  Empresa estaria  produzindo 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 32). 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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

Homologação de Arquivamento

110. Processo: SRPF-AP-00056/2014-INQ Voto: 6387/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crimes decorrentes da ausência de prestação de contas
pelo gestor responsável do caixa da Escola Estadual Guanabara, no período de 21/01/2000 a
24/02/2006, e a falta de repasse de encargos sociais (PIS, INSS e FGTS) entre 2001 e 2003.
Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art.  62, IV). Diligências que apontaram a regularização das dívidas relativas ao
período  objeto  do  inquérito.  Extração  de  cópia  dos  autos  para  autuação de  Notícia  de  Fato
destinada a apurar a informação de que foi constituído crédito tributário referente ao período de
2008 a 2012. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
de arquivamento.

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

111. Processo: SR/PF/CE-01345/2015-INQ Voto: 6601/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155) em detrimento de agência dos Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não foi  possível  colher
elementos  mínimos  de  autoria  delitiva.  Ausência  de  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

112. Processo: 1.03.000.000460/2016-46 Voto: 6577/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
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PAULO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  destinado  a  apurar  suposto  crime  de  desobediência
praticado, em tese, pela Prefeita Municipal de Três Lagoas/MS, que teria recusado a resposta a
três  ofícios  encaminhados  pelo  Ministério  Público  Federal,  nos  autos  do  Inquérito  Civil  nº
1.21.002.000054/2014-83. 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.

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

113. Processo: 1.04.100.000063/2015-28 Voto: 6589/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de corrupção eleitoral (art. 299 do
Código  Eleitoral).  Notícia  de  que  particular  teria  ficado  com  um  maquinário  agrícola  de
propriedade do município de Miraguaí/RS, como garantia do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), valor que teria lhe sido prometido em troca de apoio para a candidatura do atual prefeito da
referida cidade no pleito eleitoral do ano de 2012. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Apesar  das  diligências  efetuadas  pela  Promotoria  Eleitoral  de  Tenente  Portela/RS,  os  fatos
noticiados não restaram confirmados.  Ausência  de indícios mínimos de materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

114. Processo: 1.11.001.000123/2016-77 Voto: 6394/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º). Ajuizamento de ação
previdenciária para suposta obtenção irregular de benefício de amparo social ao idoso. A sentença
julgou improcedente o pedido,  uma vez que o autor  não vive em situação de miserabilidade,
conforme verificado em laudo social elaborado por oficial de justiça. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de utilização de documentos falsos ou da tentativa de ocultar as
reais  condições  de  vida  do  autor  da  referida  ação.  Inexistência  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

115. Processo: 1.14.000.002373/2016-40 Voto: 6602/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta tentativa do crime de furto (CP, art. 155 c/c art. 14, II) em detrimento de
agência dos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de imagens e
testemunhas. Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e 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
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arquivamento.

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

116. Processo: 1.14.010.000237/2016-04 Voto: 6641/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  02/2005  a
08/2005, após o óbito do titular, ocorrido em 04/02/2005. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

117. Processo: 1.14.010.000251/2016-08 Voto: 6642/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  07/2005  a
04/2006, após o óbito do titular, ocorrido em 07/07/2005. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

118. Processo: 1.14.010.000257/2016-77 Voto: 6643/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  09/2006  a
03/2007, após o óbito do titular, ocorrido em 11/09/2006. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.
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119. Processo: 1.14.010.000265/2016-13 Voto: 6644/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  10/2007  a
03/2008, após o óbito da titular, ocorrido em 03/10/2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV).  Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético.  Segurada que não
possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

120. Processo: 1.15.000.002010/2016-77 Voto: 6574/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  genérica,  apresentada  em  Sala  de
Atendimento ao Cidadão do MPF, na qual o representante relata o recebimento em seu correio
eletrônico de intimação do MPF para comparecimento em audiência. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Mensagem eletrônica apagada pelo próprio representante. Prejudicada a
averiguação do comunicado virtual e de seu remetente. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

121. Processo: 1.16.000.000717/2016-10 Voto: 6607/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art.  157). Gerente da Caixa Econômica Federal
relata que, no dia 05/02/2015, quando estacionava seu veículo perto de um bar, foi abordado por
dois indivíduos armados que subtraíram, entre outras coisas, um notebook de propriedade da
referida empresa pública federal. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

122. Processo: 1.18.001.000389/2015-88 Voto: 6591/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º). Particular teria
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deixado de relacionar um veículo registrado em seu nome na declaração de ajuste anual de
imposto de renda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). A conclusão de que o
contribuinte  investigado não declarou  o  automóvel  teve como base declarações relativas  aos
anos-calendário 2008 a 2012, anteriores ao ano de aquisição do veículo, que ocorreu em 2013.
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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

123. 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. 

124. Processo: 1.23.000.002483/2015-11 Voto: 6600/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de
estelionato qualificado. Saques indevidos de valores referentes a benefícios previdenciários, após
os óbitos dos titulares. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento dos benefícios. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação
das autorias delitivas e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências. Ademais,
nos nove casos analisados, não houve percepção de mais de 03 (três) parcelas. Valores sacados
indevidamente que são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral
do  titular  do  benefício.  Aplicação  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

125. Processo: 1.24.001.000045/2016-52 Voto: 6396/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara do
Trabalho de Campina Grande/PB, comunicando possível crime de fraude à execução (CP, art.
179).  Suspeita de que diretores de um clube de futebol  estariam recebendo em suas contas
bancárias particulares valores devidos à entidade com intuito de frustrar eventuais credores da
pessoa jurídica.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Crime que  somente  se
procede  mediante  queixa  (CP,  art.  179,  parágrafo  único).  Impossibilidade  de  instauração  da
persecução penal por parte do Ministério Público. Ademais, não há informação de que os recursos
eventualmente  depositados  nas  contas  dos  dirigentes  sejam  oriundos  de  prática  ilícita.
Homologação do arquivamento.

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

126. Processo: 1.25.000.002285/2016-64 Voto: 6598/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão.  Narra  a  noticiante  que  seu  vizinho  estaria  praticando  crime  contra  o  sistema
financeiro nacional,  tendo em vista a existência de uma offshore em seu nome, com possível
envolvimento do município de Alegrete/RS. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

127. Processo: 1.25.000.002822/2016-76 Voto: 6374/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  violação  de  correspondência  (Lei  nº  6.538/78,  art.  40).
Encomenda  extraviada,  no  âmbito  dos  Correios,  durante  o  seu  transporte.  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

128. Processo: 1.25.005.000456/2016-71 Voto: 6567/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Solicitação da Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Londrina/PR para
que a PRM naquele município devolva os autos do Processo Administrativo nº 10930.002044/98-
50, enviado em 30/03/1999. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Documento
probatório que instruiu a Ação Penal nº 99.201.3892-4 na 5ª Vara Federal de Londrina/PR e lá se
encontra  arquivado.  Ausência  de  providências  a  serem tomadas pelo  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

129. Processo: 1.25.008.000623/2016-53 Voto: 6608/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima formulada pelo Disque-Denúncia,
comunicando possível envolvimento de cidadão nascido na Tunísia e residente no Brasil em atos
análogos  ao  terrorismo.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após diligência
realizada pela Polícia Federal, não foi possível colher elementos probatórios mínimos acerca da
prática delitiva noticiada. Homologação do arquivamento.

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

130. Processo: 1.26.005.000201/2014-17 Voto: 6606/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Inquérito  Civil  instaurado  para  apurar  irregularidades  praticadas  por  gerente  de  agência  de
instituição financeira em Garanhuns/PE. Suposto crime contra o sistema financeiro nacional (Lei
nº 7.492/86, art. 4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos narrados ocorridos
na  década  de  90.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal,  já  que  decorridos  mais  de  16
(dezesseis) anos da prática ilícita (CP, art. 109, II). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).
Homologação do arquivamento.

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

131. Processo: 1.27.000.000095/2016-38 Voto: 6590/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
São  Raimundo  Nonato/PI,  comunicando  suposto  crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional.
Relato de que empréstimos consignados estariam sendo realizados de forma fraudulenta para
posterior ajuizamento de ações com pedidos de repetição do indébito e danos morais em desfavor
de instituições financeiras. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mera afirmação de
suposta prática de crime contra o sistema financeiro nacional. Inexistência de dados concretos
necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável e útil. Homologação
do arquivamento.

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

132. Processo: 1.29.000.000215/2016-22 Voto: 6599/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime previsto no art.  10 da Lei  nº 7.347/85.  Empresa privada teria
deixado de colaborar com o Ministério Público do Trabalho (MPT) na instrução de inquérito civil
público  destinado  a  apurar  irregularidades  trabalhistas  na  própria  empresa.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que, embora a empresa
investigada não tenha apresentado todos os documentos solicitados pelo MPT, justificou o motivo
da  impossibilidade.  Caso  em  que  não  se  vislumbra  intenção  deliberada  de  não  cumprir  a
requisição ministerial. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

133. Processo: 1.29.000.002032/2016-41 Voto: 6389/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de moeda falsa (CP,  art.  289).  Revisão de arquivamento (LC
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75/93, art. 62, IV). 1(uma) cédula falsa de R$ 20,00 (vinte reais) entregue, no interior de ônibus
coletivo, como troco de pagamento de passagem. Posterior identificação da falsidade. Ausência
de elementos suficientes da autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para
o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém
base de dados sobre moeda falsa. Homologação do arquivamento.

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

134. Processo: 1.29.000.002319/2016-71 Voto: 6640/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Instituição financeira privada teria
descumprido  ordem judicial,  exarada  nos  autos  de  reclamação  trabalhista,  que  determinou  o
fornecimento de extratos da conta-salário do reclamante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que a filial para a qual se encaminhou a ordem não
possuía  acesso  aos  referidos  extratos,  remetendo  o  ofício  à  matriz,  para  que  esta  pudesse
proceder ao cumprimento da determinação judicial.  Demora justificada.  Caso em que não se
vislumbra  intenção  deliberada  de  não  cumprir  a  ordem.  Ausência  de  dolo.  Crime  não
caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

135. Processo: 1.30.001.002113/2016-11 Voto: 6588/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo da Procuradoria da República do Município
de Petrópolis que solicita a possibilidade de intervenção ministerial nos autos de uma ação judicial
em trâmite perante o Juízo da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Cancelamento da autuação como Notícia de Fato, uma vez que foi realizada
por equívoco. Extração de cópia integral e distribuição a um dos ofícios vinculados à área de
tutela coletiva e custos legis para análise da solicitação. Homologação do arquivamento.

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

136. 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

Ementa: Procedimento preparatório instaurado a partir  de manifestação apresentada perante a Sala de
Atendimento ao Cidadão, comunicando que particular estaria recebendo indevidamente pensão
após a morte de seu irmão, que era 3º Sargento do Exército Brasileiro. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que inexiste qualquer irregularidade no recebimento do
benefício. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.
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137. Processo: 1.30.001.004743/2012-04 Voto: 5711/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Possível crime de
homicídio  praticado  por  agentes  estatais  durante  o  regime  militar  contra  VITORINO  ALVES
MOITINHO  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos
Políticos, p. 1384/1388). A vítima teria morrido aos 24 anos de idade, carbonizado dentro de um
carro, após uma suposta troca de tiros entre policiais e militantes do Partido Comunista Brasileiro
Revolucionário  PCBR, no dia 27/10/1973. Seus restos mortais não foram, até hoje, localizados e
identificados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há elementos suficientes de
autoria  delitiva,  seja  pelo  decurso do tempo,  seja  pela  dificuldade fática  de identificação dos
autores intelectuais  e dos executores.  Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva ou de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

138. Processo: 1.16.000.002470/2016-68 Voto: 6381/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Ocorrência  de  possível  delito  resultante  de  preconceito  racial  ou  xenofobia
praticado  contra  nordestinos  em  grupo  privado  de  aplicativo  do  WhatsApp.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Supostos 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).  Inexistência  de  elementos  de  informações  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

139. Processo: PRM/SBC-3000.2015.001526-9-INQ Voto: 6462/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA  (LEI  Nº  8.137/90,  ART.  1º).  CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR  A
ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. 1.
Inquérito Policial instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela
Receita Federal, comunicando a suposta prática de crimes previstos nos artigos 1º, I e 2º, I e II da
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Lei nº 8.137/90, por parte de representantes legais de sociedade empresarial, no ano de 2007. 2.
O Procurador da República oficiante em São Bernardo do Campo/SP encaminhou os autos à
Procuradoria da República de São Paulo, ao argumento de que em 2007, na época dos fatos, a
empresa em questão estava sediada em Taboão da Serra/SP, alterando sua sede para Santo
André/SP  somente  em  2012.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  na  PR/SP suscitou  o
presente conflito  negativo de atribuições,  ante  a constatação de que,  quando da constituição
definitiva dos créditos tributários, ocorridas em 12/09/2013 e 01/10/2013, a sede da empresa já
estava localizada em Santo André/SP. 4. A questão deve ser resolvida à luz do art. 70 do Código
de Processo Penal, que determina a competência do Juízo do lugar em que se consumou o delito
ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de execução. 5. Cuidando-
se,  em  uma  análise  preliminar,  de  fatos  que  podem,  em  tese,  configurar  crime
tributário/previdenciário  de  natureza  material  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1°),  a  competência  para
processar  e julgar  o  delito  é  do local  onde houver  ocorrido a  sua consumação,  por  meio da
constituição definitiva do crédito tributário,  sendo irrelevante a mudança de domicílio  fiscal  do
contribuinte (CC nº 120.850/BA, Terceira Seção, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe: 30/08/2012). 6.
Precedentes da 2ª CCR: processo nº 5005487-30.2014.4.04.7208, 635ª Sessão, de 15/02/2016,
unânime; processo nº 1.26.000.003311/2013-91,  613ª Sessão, de 15/12/2014, unânime. 7.  No
caso, consta informação de que os créditos tributários foram definitivamente constituídos no ano
de 2013, período no qual a empresa já estava situada em Santo André/SP. 8. Pelo conhecimento
do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a
atribuição da Procuradoria da República em São Bernardo do Campo/SP.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

140. Processo: JF/CRU/PE-0001600-
49.2013.4.05.8302-INQ

Voto: 6543/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CARUARU

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC 75/93,  ART.  62,  IV.  PUBLICAÇÃO  NA REDE
MUNDIAL DE  COMPUTADORES  DE  FOTOGRAFIAS  CONTENDO  CENAS  DE  CONTEÚDO
PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 240, 241
E  241-A,  DA  LEI  8.069/90.  PRESENTES  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DELITIVAS.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes previstos
nos arts. 240, 241 e 241-A, da Lei 9.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), consistente
na suposta prática delitiva de publicação, na rede mundial de computadores  internet, de fotos
contendo  cenas  pornográficas  de  adolescente.  2.  O  Procurador  da  República  promoveu  o
arquivamento no que concerne à conduta da postagem na rede mundial de computadores, por
ausência  de  autoria,  cuja  transnacionalidade  é  prevista  em  convenção  internacional,  o  que
acarretaria a atração da competência para a Justiça Federal, com o consequente declínio das
demais condutas típicas à Justiça Estadual, não mais atraídas pela conexão, por entender que
embora haja elementos de que o investigado tenha capturado as imagens e as armazenados em
seu computador e que de alguma forma essas fotografias foram disponibilizadas na rede mundial
de  computadores  por  terceira  pessoa,  não  existem  indícios  de  que  ele  próprio  as  tenha
publicizado. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n.
75/93.  3.  No  atual  estágio  da persecução criminal,  apenas seria  admitido  o  arquivamento  se
ausentes elementos mínimos de autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas todas 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 em exame, há evidente indícios de autoria, o que autoriza o ofertamento de denúncia, nos
termos do art. 41 do CPP. 5. Durante as investigações restou apurado que o investigado produziu
e guardou em seu computador fotografias de adolescente praticando ato sexual. Posteriormente
essas  mesmas  imagens  foram  divulgadas  pela  Rede  Mundial  de  Computadores  sendo
visualizadas. Com o decurso das diligências chegou-se ao usuário e o login responsável pela
conta,  tratando-se de terceira  pessoa.  6.  O crime há  de se  consumar  com a publicação,  ou
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divulgação, ou quaisquer outras ações previstas no tipo penal, na rede mundial de computadores
(internet), de fotografias ou vídeos de pornografia infantil. 7. Em que pese não se possa concluir
que o investigado tenha publicizado as fotografias, não se pode olvidar que ele tenha fornecido as
fotografias feitas  por  ele  para  um terceiro  publicar,  já  que estas  estavam guardadas em seu
computador.  Não  é  crível  que  as  fotografias  guardadas  no  computador  de  propriedade  do
investigado, tenha sido lançada na rede mundial de computadores, por morador de município
distinto, do qual a vítima desconhece, sem que tenha a participação do investigado. 8. Presentes
indícios de autoria e da materialidade, ainda que existam dúvidas, deve-se dar prosseguimento à
persecução penal, considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia do princípio do in
dubio pro societate. Precedentes STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC1, Rel. Min. Regina Helena
Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; RHC 18.697/PR2, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma,
DJ  25/09/2006,  p.  311.  9.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

141. Processo: JF/MG-0006471-27.2015.4.01.3400-
INQ

Voto: 6623/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME  PREVISTO NO ART.  20,  §  2º,  DA LEI  7.716/89.
PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS DISCRIMINATÓRIAS CONTRA INDÍGENAS. MPF: PEDIDO DE
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DO ART. 28
DO CPP, POR ANALOGIA. ARQUIVAMENTO INDIRETO. OFENSA A INTERESSES E SERVIÇOS
DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
possível  crime  previsto  no  art.  20,  §  2º,  da  Lei  7.716/89,  tendo  em  vista  a  publicação  de
mensagens discriminatórias em redes sociais em face dos indígenas. 2. Declínio de atribuições
promovido pela Procuradora da República oficiante. 4. Discordância do Magistrado, que firmou a
competência do Juízo Federal.  3.  O caso ora examinado não versa,  apenas,  sobre os índios
individualmente, mas sobre toda comunidade tribal, em sua coletividade, em razão de sua cultura
e costumes, ou de sua procedência étnica. 4. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

142. Processo: JF/PR/CUR-5043469-
86.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6557/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  PEDOFILIA  (LEI  8.069/90,  ART.  241-A).
DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL POR MEIO DA INTERNET,
POR  ADOLESCENTES.  MPF:  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28. ATO INFRACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no artigo 241-
A do Estatuto da Criança e do Adolescente  ECA (Lei  8.069/90),  em razão da divulgação de
imagem  com  conteúdo  pornográfico  envolvendo  adolescente  através  da  rede  mundial  de
computadores,  em página de perfil  de rede social.  O Ministério Público Estadual pugnou pelo
declínio da competência à Justiça Federal. 2. A Procuradora da República oficiante manifestou-se
pela  incompetência  da  Justiça  Federal,  ao  argumento  de  que  a  foto  da  adolescente  foi
compartilhada no Facebook por  outros  adolescentes,  em sua maioria  colegas da vítima,  não
restando demonstrada a transnacionalidade da conduta investigada. Ressaltou, ainda, que sendo
os  adolescentes  inimputáveis,  estão  sujeitos  a  medidas  socioeducativas,  cabendo à  Vara  de
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Adolescentes Infratores a competência para apurar os atos infracionais. 3. O Juiz Federal firmou a
competência da Justiça Federal,  com fundamento em decisão do STF (RE 628.624/MG, Min.
Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015,
Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-062 Divulg 05-04-2016 Public 06-04-2016). 4.
Para o STF, basta à configuração da competência da Justiça Federal que o material pornográfico
envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no estrangeiro, ainda
que não haja evidências de que esse acesso realmente ocorreu (STF, RE 628.624, publicado no
DJE 06/04/2016). 5. Ocorre que, do quanto apurado nos autos, a foto tirada e postada inicialmente
pela vítima, foi compartilhada em perfis de rede social por adolescentes, configurando, então, ato
infracional, de competência da Justiça Estadual. 6. Enunciado de nº 42, desta 2ª CCR: 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 (014ª Sessão de Coordenação, de
08.11.2010). 7. Insistência no declínio de competência para o Juízo da Infância e Juventude.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

143. Processo: JFRS/URU-5001517-
75.2016.4.04.7103-RPCR - Eletrônico

Voto: 6417/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
URUGUAIANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CP, ART. 184, § 2º. MPF:
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28. INDÍCIOS
DE  TRANSNACIONALIDADE.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista a apreensão de 216
(duzentos e dezesseis) óculos de sol de procedência estrangeira em poder do investigado. 2. O
Procurador da República oficiante tipificou a conduta no art. 184, § 2º, do CP (violação de direito
autoral),  e requereu a declinação da competência para a Justiça Estadual. 3. Discordância da
Juíza  Federal.  4.  A orientação  firmada no âmbito  da  Terceira  Seção do Superior  Tribunal  de
Justiça é no sentido de que a competência para processar e julgar o delito de violação de direito
autoral, quando presente a transnacionalidade dos bens e, portanto, existente lesão a interesses
da União, é da Justiça Federal  (CC nº 144.072/PR, DJe 01/12/2015).  5.  No caso concreto, a
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  menciona  que  os  óculos  de  sol  apreendidos  têm
procedência  estrangeira  e  estavam  desacompanhados  de  documentação  comprobatória  de
regular  importação,  circunstância  que impede o declínio  de competência  em favor  da Justiça
Estadual.  6.  Competência  da  Justiça  Federal.  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

144. Processo: JF/CE-0004214-46.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6443/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, ART. 2º, II). PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E
MATERIALIDADE  DELITIVAS.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar a prática de crime contra a ordem tributária (art.  2º, II,  da Lei 8.137/90), em que
empresa privada durante o período de 2003 e 2004 constituiu diversos débitos tributários (IRPJ,

56



Ata da 659ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00280266/2016

Imposto de renda na Fonte, PIS, CSLL e Contribuição para financiamento da Seguridade Social),
inscrito o valor de R$ 1.116.539,71 (um milhão cento e dezesseis mil quinhentos e trinta e nove
reais  e  setenta  e  um centavos)  na  dívida  ativa.  2.  Promoção de  arquivamento  em razão  da
extinção da punibilidade pela morte de um dos sócios indicado pelos demais sócios/familiares do
como detentor da direção da empresa e que, apesar do envolvimento individual de cada um na
empresa,  não  determinavam as medidas  a  serem tomadas quanto aos fatos  investigados.  3.
Discordância do magistrado, considerando que outros sócios da empresa fiscalizada, figuraram
como seus Diretores no período de 2003 e 2004, sendo todos indicados como co-responsáveis
pela  obrigação  tributária,  não  sendo  razoável  que,  com  base  nas  declarações  colhidas  pela
Polícia Federal de que a pessoa jurídica era administrada de fato somente pelo sócio falecido,
conclua-se pela ausência de responsabilidade dos demais em relação aos fatos sob apuração.
Extinção da punibilidade do sócio falecido. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n.
75/93.  4.  No  atual  estágio  da persecução criminal,  apenas seria  admitido  o  arquivamento  se
ausentes elementos mínimos de autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso
em exame, ainda havendo diligências que podem ser realizadas com o intuito de aprofundar a
investigação no que concerne à eventual responsabilidade penal dos demais sócios da empresa,
o arquivamento  é  prematuro.  6.  Presentes  indícios  de autoria  e  da  materialidade,  ainda  que
existam dúvidas, deve-se dar prosseguimento à persecução penal, considerando que, nesta fase
pré-processual, há primazia do princípio do in dubio pro societate. Precedentes STJ: AgRg no
AREsp  405.488/SC1,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  DJe  12/05/2014;  RHC
18.697/PR2, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 25/09/2006, p. 311. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

145. Processo: JF-MAR-0002147-52.2015.4.03.6111-
PIMP

Voto: 6614/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 11ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
MARÍLIA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP).
INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A),  tendo  em  vista
apreensão  de  maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira  em  poder  dos  investigados,
desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular
importação.  2.  O Procurador da República oficiante,  promoveu o arquivamento dos autos por
entender aplicável ao caso o princípio da insignificância. 3. Discordância do Magistrado, tendo em
vista a existência de outros procedimentos em desfavor dos acusados pela prática dos crimes de
descaminho e contrabando. 4. 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. 5. Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 6. No caso dos autos, os
investigados  são  contumazes  na  prática  delitiva,  conforme  certidões  anexas  aos  autos.  7.
Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.
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146. Processo: JF/PR/CAS-5000573-
76.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 6513/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  ART.  28  DO  CPP C/C  O  ART.  62,  IV,  DA LC  75/93.
POSSÍVEL  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar
possível prática do crime de descaminho, previsto nos artigos 334 do Código Penal, em razão da
apreensão de mercadorias de origem estrangeira na posse dos investigados. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  entender  aplicável  ao  caso  o  princípio  da
insignificância, haja vista que valor dos tributos não recolhidos estão abaixo do valor adotado pela
jurisprudência  como  significativo  para  fins  penais  (R$  20.000,00).  3.  O  Magistrado  acolheu
parcialmente a promoção de arquivamento, indeferindo-a em relação a três dos investigados. 4. O
Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplica-se
ao crime de descaminho para afastar a justa causa para a abertura da persecução penal. Nesse
mesmo sentido, este Colegiado editou o Enunciado 49 (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). 5. Há notícia
de reiteração da conduta por parte de dois investigados e, quanto ao terceiro, os tributos devidos
(R$  10.268,64)  ultrapassam  o  valor  fixado  no  art.  20,  caput,  da  Lei  nº  10.522/2002,  e  no
Enunciado 49 da 2ª CCR. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

147. Processo: JF-RJ-2011.51.01.800054-6-INQ Voto: 6508/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  ART.  28  DO  CPP C/C  O  ART.  62,  IV,  DA LC  75/93).
SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A).
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO.  RECEITA
FEDERAL  DEVIDAMENTE  NOTIFICADA  ACERCA  DO  FATO.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de sonegação de
contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante,  após
diligência junto à Receita Federal, promoveu o arquivamento do feito, por entender necessário o
esgotamento  da  via  administrativa  antes  da persecução penal.  3.  O Juiz  Federal  indeferiu  a
promoção de arquivamento, uma vez que a Procuradora oficiante teria deixado de requisitar a
abertura de ação fiscal. 4. Não há constituição definitiva de crédito tributário e a Receita Federal
do Brasil já foi devidamente notificada acerca do fato, sendo que eventual constituição do crédito
tributário ensejará posterior envio ao MPF da respectiva Representação Fiscal para Fins Penais.
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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

148. Processo: JF-SAN-0005287-81.2016.4.03.6104-
PIMP

Voto: 6510/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (ART. 334-A DO CP). REVISÃO DE
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ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  os  possíveis  crimes  de
contrabando (art. 334-A do CP) e crime contra registro de marca (art. 190, I, da Lei nº 9.279/96),
em razão da apreensão de mercadorias contrafeitas provenientes da China, pela alfândega do
Porto de Santos. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por
entender  que  a  Alfândega  do  Porto  de  Santos  obstou  a  importação  ainda  na  fase  de  pré-
despacho, antes mesmo do início de execução do crime. 3.  Discordância do Juiz Federal.  4.
Verifica-se que os bens entraram no território nacional, independentemente dos processos formais
de sua internalização. Entender que a entrada no território nacional seria feita apenas quando o
bem fosse efetivamente liberado pelos serviços de aduana seria dizer que trazer bens contrafeitos
para o território nacional (demandando apuratório aduaneiro, laudo de constatação e julgamento
administrativo) seria apenas cogitatio, não tendo havido nenhum ato de execução do crime ainda,
posicionamento  que  não  deve  prevalecer.  5.  O  crime  de  contrabando  é,  como  regra,
plurissubsistente,  sendo  possível  o  reconhecimento  da  tentativa.  Isso  porque  a  conduta  de
importar pode compreender uma série de ações que visem introduzir bem no território nacional. 6.
Ainda, de acordo com Laudos Técnicos, fica evidenciado o crime contra registro de marca (art.
190, I, da Lei nº 9.279/96) devido a importação produtos que não foram produzidos pela detentora
da marca nem tampouco sob sua licença. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

149. Processo: JF-SP-0007863-83.2011.4.03.6181-
INQ

Voto: 6514/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ART.  28  DO  CPP.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).
TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO
NO  ARTIGO  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.
Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  descaminho  (CP,  artigo  334),
consistente na ilusão de tributos no valor de R$ 123,50, pela importação de produtos cirúrgicos e
ortopédicos.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o  arquivamento  do  feito,  ao
argumento de que a conduta do investigado é atípica, em razão da aplicação do princípio da
insignificância,  porquanto  inexpressiva  a  ofensa  ao  bem jurídico  tutelado.  3.  Discordância  da
Magistrada.  4.  As  mercadorias  apreendidas  não  possuem indícios  de  falsificação  e  não  são
produtos de importação proibida. 5. Não há reincidência delitiva. 6. Aplicável ao caso sub examine
o princípio da insignificância. 7. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

150. Processo: 1.00.000.008679/2016-03 Voto: 6418/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  NO
CASO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. É certo que a natureza do produto
introduzido clandestinamente no país   cigarros  impõe maior  rigor  na adoção do princípio da
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insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  2.  Segundo  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 3. A importação de 625
(seiscentos e vinte e cinco) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a
origem ilícita do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que
deve ser dado prosseguimento à persecução penal. 4. Designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

151. Processo: 1.00.000.013131/2016-77 Voto: 6503/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de sequestro e cárcere privado (CP, art. 148). Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Vítima estaria sofrendo cárcere privado há mais de
um ano no interior da sua residência. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

152. Processo: 1.14.000.001649/2016-72 Voto: 6505/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Investigada que teria realizado movimentações financeiras
atípicas, detectadas por meio do Relatório de Inteligência Financeira. Conforme dispõe o art. 2º,
III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da
competência  da  Justiça  Federal  quando  praticado  contra  o  sistema  financeiro  e  a  ordem
econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal.  Precedentes do STJ (CC 146.153/SP, Rel.  Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 17/05/2016 e CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais evidenciam a
ocorrência de crime antecedente  estelionato contra particulares (CP, art. 171)  de competência da
Justiça Estadual.  Ausência  de elementos de informação capazes de  justificar  a  atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.
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153. Processo: 1.16.000.002939/2016-69 Voto: 6495/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de ameaça (CP, art. 147) e de racismo (Lei 7.716/89, art. 20)
cometido entre particulares .  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2a CCR).
Noticiante que relata possível  perseguição de cunho religioso. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

154. Processo: 1.25.003.003161/2016-76 Voto: 6612/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º). Supostas declarações racistas
proferidas  por  atendentes  de  empresa  aérea  em  face  de  um  cliente.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual conduta criminosa praticada contra pessoa determinada,
envolvendo particulares. Ofensas pessoais, de abrangência restrita. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.29.005.000086/2015-41,  626ª  Sessão,  de
31/08/2015, unânime). 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

155. Processo: 1.25.004.000177/2016-17 Voto: 6507/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Falsificação de documento público (CP, art. 297). Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª Câmara). Apuração da falsificação de Carteira Nacional de Habilitação  CNH praticada
possivelmente por agentes públicos estaduais. Documento público expedido pelo DETRAN, órgão
executivo  de  trânsito  estadual.  Inexistência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

156. Processo: 1.28.000.001289/2016-13 Voto: 6506/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime
de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares e falsificação de assinaturas em contrato
com instituição financeira privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
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CCR). Aquisição indevida de 2 (duas) motos e respectivos registros no DETRAN/RN em nome de
terceiro,  que  teve  o  nome  negativado  no  Serasa  de  onde  foi  excluído  posteriormente.  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

157. Processo: 1.30.009.000320/2015-80 Voto: 6592/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato na modalidade de disposição de coisa alheia como
própria (CP, art. 171, § 2º, I). Notícia que o investigado teria firmado contrato de compra e venda
de imóvel, sabedor que referido imóvel já havia sido alienado pela Caixa Econômica Federal a
terceiros após leilão por inadimplência de contrato de financiamento anterior. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 -  2ª CCR/MPF).  Dano não suportado pela  instituição bancária.  Contrato de
compra e venda firmado entre particulares e o prejuízo limitado ao adquirente do imóvel. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

158. Processo: 1.33.000.000314/2016-81 Voto: 6512/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Manifestação encaminhada via e-mail  à Sala de Atendimento ao Cidadão do
MPF, relatando que nominada empresa seria na realidade uma casa de prostituição, mediada por
terceiro,  podendo  configurar  o  crime  do  artigo  229  do  Código  Penal.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). A mesma notícia foi encaminhada à Polícia Federal que enviou os documentos
à Delegacia de Polícia Civil do local dos fatos para apuração. Inexistência de prejuízo a bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas, capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

159. Processo: 1.34.001.004417/2016-73 Voto: 6624/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude alusiva ao esquema
de pirâmide financeira, que se caracteriza por permuta de dinheiro sem que qualquer produto ou
serviço seja efetivamente entregue. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de
crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  situação  que  afasta  a  competência  da  Justiça
Federal, e consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela
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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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

Outras deliberações(Declínio)

160. Processo: 1.25.016.000049/2016-34 Voto: 6420/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A).
Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  Notícia  de  Fato
(1.25.016.000048/2016-90) que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem.
Homologação do arquivamento. 2) Crimes de apropriação indébita, falsidade ideológica, uso de
documento  falso  e  comunicação  falsa  de  crime,  praticados  por  contadora  em detrimento  de
empresa privada. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de prejuízo a
bens,  serviços  ou  interesses  diretos  e  específicos  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas. 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 Dra. Maria
Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

161. Processo: 1.29.014.000143/2016-64 Voto: 6511/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Irregularidades na venda de medicamentos do Programa Farmácia Popular.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Existência de Inquérito Policial (5001072-
58.2015.404.7114)  que  apura  os  mesmos  fatos.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
Homologação do arquivamento. 2) Suposto crime contra as relações de consumo (Lei n. 8.137/90,
art.  7º,  IX).  Comercialização  de  medicamentos  com  prazo  de  validade  vencido.  Revisão  de
declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventual
caracterização de crime contra as relações de consumo, de competência da Justiça Estadual.
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 Dra. Maria
Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

Homologação de Arquivamento

162. Processo: DPF-UDI-00121/2015-INQ Voto: 6621/2016 Origem: GABPRM2-CEN - CLEBER
EUSTAQUIO NEVES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de furto  (CP,  art.  155,  §  4º,  I).  Subtração de arma de fogo
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pertencente a  Polícia  Rodoviária  Federal,  além de outros objetos pessoais  de agente policial
rodoviário  federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Baixa  qualidade  das
imagens das câmeras de segurança. Autores não identificados após a realização das diligências
necessárias. 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

163. Processo: 1.03.000.001072/2016-82 Voto: 6431/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

164. Processo: 1.13.002.000373/2015-41 Voto: 6555/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática do crime descrito no art.  20 da Lei nº 7.716/89.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia de discurso com conteúdo racista, preconceituoso
e discriminatório proferido por Vereador contra comunidade indígena. Em que pese o discurso,
proferido em sessão ordinária da Câmara de Vereadores, tenha se mostrado agressivo, não se
percebe um conteúdo capaz de configurar o crime de racismo. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

165. Processo: 1.14.000.001477/2016-37 Voto: 6497/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de difamação (CP, art. 139) e de injúria (CP, art. 140) praticados
por servidora pública contra Procuradora Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Os referidos crimes são de ação penal privada (CP, art.  145). Após a autuação, a vítima
apresentou  nova  petição,  informando  não  mais  subsistir  o  interesse  na  apuração  dos  fatos
noticiados.  Nos  crimes  em  que  a  ação  penal  é  condicionada  a  representação  admite-se  a
retratação  da  vítima  até  o  oferecimento  da  denúncia.  Inviabilidade  do  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

166. Processo: 1.14.000.002035/2016-16 Voto: 6416/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos nos artigos 2891, 3482, 3503 e 3534 do
Código  Eleitoral.  Comparação  de  registros  biométricos  coletados  por  Tribunais  Eleitorais,
identificou que uma mesma pessoa foi registrada com diferentes nomes, datas de nascimento,
filiação  e  documentos  de  identificação.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Remetidas cópias dos autos às Promotorias Eleitorais com atuação nas Zonas Eleitorais em que
ocorreram as irregularidades, para a devida apuração dos fatos. Inexistência de investigado com
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prerrogativa de foro. Ausência de justa causa para o prosseguimento deste Procedimento. Perda
do objeto. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

167. Processo: 1.14.000.002316/2016-61 Voto: 6499/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de abandono de função (CP, art. 323) e de usurpação de função
pública (CP, art. 328) atribuídos a médico lotado na maternidade situada na Universidade Federal
do Estado da Bahia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado teria deixado
de comparecer ao trabalho, sem justificativa, no período de 60 dias, levando-o a abandonar o
cargo. Conduta delituosa consumada por volta de 2009/2010. Pena máxima cominada de 2 (dois)
anos de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

168. Processo: 1.14.000.002368/2016-37 Voto: 6442/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Diversos
procedimentos  instaurados  e  agrupados  que  apuram  os  saques  indevidos  referentes  a  48
(quarenta e oito) benefícios da Previdência Social após os óbitos dos respectivos titulares, nos
períodos que permeiam os anos de 1996 a 2004. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal. Pena máxima cominada em abstrato para o delito de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Decurso de mais de 12 (doze) anos da data do
último saque irregular. Extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 107, inc. IV, e 109, inc. III,
todos  do  Código  Penal.  Apenas  dois  benefícios  tiveram  os  últimos  saques  realizados  em
dezembro de 2004, por pessoa não identificada. A instituição financeira não dispõe de arquivos
contendo imagens dos sacadores, devido ao tempo decorrido. Ausência de representante legal,
procurador, dependentes ou grupo familiar cadastrados para os referidos benefícios. Esgotadas
as  medidas  administrativas  de  cobrança  pelo  INSS.  Lapso  temporal  que  impossibilita  a
identificação dos recebedores. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligência capaz de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

169. Processo: 1.15.002.000607/2015-86 Voto: 6611/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342), ocorrido em ação trabalhista.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Compulsando os depoimentos acostados,
constata-se  que,  embora  existam  divergências  entre  os  depoimentos  prestados  pelas  três
testemunhas,  não  existem  elementos  que  sejam  capazes  de  atestar  qual  das  testemunhas
efetivamente  mentiu.  Inexistência  de  provas  de  que  o  investigado  falseou  a  verdade.
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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

170. Processo: 1.16.000.002225/2016-51 Voto: 6509/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Falsificação de documento público (CP, art. 298). Revisão de arquivamento (LC
n°  75/93,  art.  62,  IV).  Apresentação  de  cópia  de documento  público falsificado supostamente
expedido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres  ANTT à empresa privada. A fotocópia
não autenticada não tem potencialidade para causar dano à fé pública, não se caracterizando
como documento no sentido formal e material do termo. Atipicidade da conduta. Possível tentativa
de estelionato praticado em detrimento da empresa privada já foi comunicada à Polícia Civil local,
para a devida apuração. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

171. Processo: 1.18.000.002167/2016-91 Voto: 6551/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Processo Administrativo instaurado com base na Diretriz nº 18 do Provimento CGMPF nº 01, de
05/11/2015, para acompanhar prisão em flagrante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  A prisão ocorreu  sem qualquer  irregularidade  ou ilegalidade.  Procedimento que atingiu  a
finalidade operando-se a perda do objeto. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

172. Processo: 1.19.000.001315/2016-12 Voto: 6552/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de estelionato previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).  Nove (9)  benefícios
previdenciários recebidos indevidamente após o óbito dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Os benefícios foram sacados por meio de cartão magnético e o beneficiário
não possuía procurador ou representante legal  cadastrado.  Ausência de indícios de autoria e
inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

173. Processo: 1.19.000.001561/2016-74 Voto: 6622/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática de crimes contra a honra por
meio de redes sociais. CP, artigos 138 e 139. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Documento  juntado  aos  autos  não  revela  manifestações  de  pensamento  de  cunho
preconceituoso.  Crimes cuja  ação penal  somente se procede mediante queixa (CP, art.  145).
Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente,
de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
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1.30.001.004879/2015-59,  julgado  na  Sessão  nº  635ª,  de  15/02/2016).  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

174. Processo: 1.20.000.000761/2016-99 Voto: 6613/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima. Padrão de vida incompatível com o patrimônio e a ocupação
dos  investigados.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Investigação  Policial
Preliminar.  Inexistência  de  indícios  da  prática  de  crime  que  justifique  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

175. Processo: 1.23.000.000127/2016-44 Voto: 6502/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171,
§  3º)  consistente  em recebimentos  indevidos  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos
titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) 03 (três) casos em que o último
saque indevido ocorreu há mais de 12 (doze) anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). 2) 05 (cinco) casos em que as parcelas
de  benefício  previdenciário  foram recebidas  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético  e  os
segurados não possuíam procurador cadastrado no INSS à época da morte nem quaisquer dados
sobre eventuais responsáveis pelos cartões magnéticos e pelas senhas para a realização dos
saques.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

176. Processo: 1.23.005.000189/2016-14 Voto: 6554/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Fato.  Relatório  de  Fiscalização  do  Grupo  Especial  de  Fiscalização  Móvel.
Possível crime de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Encontradas irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O Grupo Especial
de Fiscalização Móvel concluiu, em seu relatório, que não foram encontrados trabalhadores em
situação degradante a ponto de configurar a prática de trabalho análogo ao 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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.
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177. Processo: 1.25.000.002965/2016-88 Voto: 6500/2016 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)  no
Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios de Curitiba/PR. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art.  62, IV). Do Auto de Irregularidade se extrai  que o envólucro foi encontrado por
funcionário da limpeza, rasgado e sem o conteúdo, no cesto do lixo no banheiro. Ausência de
registro de anormalidades com o recebimento das encomendas. Pelas imagens disponíveis,  a
quantidade e o posicionamento das câmeras de segurança, insuficientes para coibir todo salão
operacional,  não foram conclusivas para que pudesse identificar o responsável pelo alcance e
espoliação  do  objeto.  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 Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

178. Processo: 1.26.003.000069/2016-17 Voto: 6494/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Desatendimento aos ofícios judiciais expedidos pela Vara
do Trabalho de Salgueiro/PE, atribuído ao gerente da Agência da Caixa Econômica Federal de
Serra  Talhada/PE,  solicitando  informações sobre  o  comprovante  de  recolhimento  dos  valores
constantes  no  alvará  judicial  expedido.  Posterior  cumprimento  da  ordem  judicial  ainda  que
tardiamente em decorrência de erro em procedimento administrativo. Ausência de consciência e
vontade de desobedecer a ordem legal de funcionário público. Para a configuração do crime de
desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil,  processual  civil  ou administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da ordem que o
eventual  não  cumprimento  caracteriza  crime.  Enunciado  nº  61  da  2ª  CCR.  Requisitos  não
atendidos no caso. Atipicidade. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

179. Processo: 1.28.000.002389/2014-03 Voto: 6419/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Falsificação de documento particular (CP, art. 298). Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). O investigado teria falsificado Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho
TRCT,  ao  alterar  o  campo  Remuneração  do  Mês  Ant,  inserindo  o  número  1  na  frente  da
remuneração  originalmente  digitada,  o  que  daria  um acréscimo  de  mil  reais  no  vencimento,
quando  do  ajuizamento  de  Reclamação  Trabalhista.  O  Juiz  do  Trabalho,  percebendo  a
adulteração, condenou o investigado por litigância de má-fé. Falsificação grosseira incapaz de
lesar o bem jurídico tutelado pela norma penal. Caracterização de crime impossível, por absoluta
ineficácia  do  meio  empregado  (CP,  art.  17).  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
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Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

180. Processo: 1.29.000.000880/2016-16 Voto: 6432/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Encaminhamento de cópia do Inquérito Administrativo  nº
33902.145380/2013-29, remetido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), noticiando
eventuais crimes contra a ordem tributária, atribuídos aos administradores de empresa privada
que consistiam em irregularidades no recolhimento de tributos entre os anos de 2007 a 2012.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Expedição de Ofício à Delegacia da Receita
Federal  do  Brasil,  com  as  informações  constantes  do  Inquérito  Administrativo  da  ANS,  foi
apontada a existência de Representações Fiscais para Fins Penais lavradas em 2012 e 2013, as
quais encaminhados ao MPF culminou com a instauração de ações penais que abarcaram as
práticas  noticiadas  referentes  às  competências  de  06/2007  a  12/2010.  Ainda,  referente  aos
demais períodos, conforme informação do órgão fazendário, os fatos narrados serão submetidos
à análise de interesse e relevância fiscal, observadas as diretrizes da seleção e sujeitos passivos
para fiscalização por parte  da Secretaria da Receita  Federal  do Brasil.  Não se vislumbra,  na
hipótese,  justa  causa  para  a  persecução  penal,  eis  que  necessária  a  demonstração  da
materialidade delitiva dos demais supostos delitos contra a ordem tributária relativos aos anos de
2011 e 2012. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

181. Processo: 1.29.000.000903/2016-92 Voto: 6504/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de dano (CP, art. 163). Arrombamento e quebra da porta que dá
acesso ao autoatendimento da Agência da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após as visualizações das filmagens do local, constatou-se que, ao
sair da instituição financeira, um cliente bateu a porta com força e esta quebrou acidentalmente,
razão  pela  qual,  não  houve  deslocamento  de  policiais  ao  local.  Atipicidade.  Inviabilidade  da
continuidade das investigações. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

182. Processo: 1.29.000.000909/2016-60 Voto: 6515/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possíveis  irregularidades  relacionadas  à  concessão  de
benefício  de seguro defeso.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Ausência  de  indícios  de  materialidade  e  autoria  que  comprovem a  fraude  na  concessão  de
benefício de seguro defeso. Remetidas cópias dos autos ao Ministério da Pesca e Aquicultura,
órgão responsável pela liberação de registros pertinentes ao exercício da atividade pesqueira, e
ao INSS, que deverão comunicar a existência de eventuais irregularidades ao Ministério Público
Federal. 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

69



Ata da 659ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00280266/2016

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

183. Processo: 1.29.002.000257/2015-62 Voto: 6549/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Sentença  proferida  em  ação  trabalhista  reconhecendo  que  a  reclamada  suprimiu  e  reduziu
contribuições previdenciárias em razão do não pagamento de horas extras e do pagamento de
salários por fora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valor suprimido inferior a R$
10.000,00. Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância
aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa
forma,  como  a  Lei  n°  11.457/07  considerou  como dívida  ativa  da  União  também os  débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária,  razão pela
qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  a  estes  últimos  delitos.
Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP,
Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.
Ressalvado o entendimento pessoal do Relator. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

184. Processo: 1.29.003.000537/2016-41 Voto: 6631/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3°). Informação de
que a investigada estaria recebendo auxílio-maternidade do INSS, mediante falsa declaração da
condição  de produtora  rural.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
realizadas. Fatos narrados que não foram confirmados. Consulta realizada pela Assessoria de
Pesquisa e Análise  ASSPA que concluiu que a investigada não possui nenhum benefício social
em seu nome. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da
Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

185. Processo: 1.30.001.003769/2012-27 Voto: 6516/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio praticado por agentes estatais durante o regime militar contra IRIS AMARAL (Comissão
Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  849/850).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Morte ocorrida em 01/02/1972. A vítima era
empregada doméstica. Foi atingida por bala perdida após troca de tiros por policiais do CODI/DOI
e supostos militantes da Aliança Nacional Libertadora  ANL. Não há elementos suficientes de
autoria  delitiva,  seja  pelo  decurso  do  tempo,  seja  pela  dificuldade  de  identificação  dos
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responsáveis.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

186. Processo: 1.30.001.003837/2012-58 Voto: 6414/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crimes  de
homicídio, ocultação de cadáver e sequestro praticados por agentes estatais durante o regime
militar contra DIVO FERNANDES D'OLIVEIRA (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume
3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 101/103). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). A vítima foi presa e desapareceu entre o final de 1964 e o início de 1965. Diversas diligências
realizadas. Não foi possível apontar com precisão o local da morte de Divo D'Oliveira. Não há
elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade fática
de identificação dos autores intelectuais e dos executores. Inexistência de diligências capazes de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

187. Processo: 1.30.001.003879/2012-99 Voto: 6415/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crimes  de
homicídio, ocultação de cadáver e sequestro praticados por agentes estatais durante o regime
militar contra EIRALDO DE PALHA FREIRE (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3,
Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 461/464). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Morte ocorrida em 04/07/1970. A vítima era militante da Aliança Nacional Libertadora  ANL. Foi
baleado ao participar de tentativa de sequestro de avião, cujo objetivo era a troca dos passageiros
por  militantes  presos.  Não há  elementos  suficientes  de  autoria  delitiva,  seja  pelo  decurso do
tempo,  seja pela  dificuldade fática de identificação dos autores intelectuais  e dos executores.
Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da
Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

188. Processo: 1.30.001.004404/2012-10 Voto: 6427/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio  praticado por  policiais  militares durante o  período da ditadura militar.  LABIB ELIAS
ABDUCH foi  baleada  em decorrência  de  uma  ação  policial  que  atuou  em repressão  a  uma
manifestação de oposição ao golpe, em frente ao Clube Militar, na Cinelândia, centro do Rio de
Janeiro, vindo a falecer no dia 1º de abril de 1964, no hospital Souza Aguiar. (Comissão Nacional
da  Verdade,  Relatório,  Volume 3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  116/117).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Comissão de Direitos Humanos reconheceu que a morte
ocorreu devido à repressão policial. Entretanto, não há elementos suficientes de autoria delitiva,
seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade fática que envolve os crimes cometidos sob o
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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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

189. Processo: 1.31.000.000705/2016-71 Voto: 6550/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Suposto crime contra a honra de servidor
público  federal.  Revisão  de arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Mero  debate  acerca  da
criação de nova universidade no Estado de Rondônia. Inexistência de indícios mínimos da prática
de crimes, não havendo elementos de informação suficientes para oferecimento de denúncia ou
para novas diligências complementares. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dra. Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula.

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

190. Processo: JF-GO-0043118-12.2015.4.01.3500-
INQ

Voto: 6520/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288) E FRAUDES EM CERTAMES
DE INTERESSE PÚBLICO (CP, ART. 311-A, III, §2º). FRAUDE NO VESTIBULAR DE ENTIDADE
DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INSTITUIÇÃO
INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO, SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE
DO  PODER  PÚBLICO  FEDERAL.  LEI  Nº  9.394/96,  ART.  16,  II.  PRECEDENTE  DO  STF.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado, a partir de notícia de fato encaminhada pela PUC/GO, para apurar a
prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e fraudes em certames de interesse
público (CP, art. 311-A, III, §2º), por diversos investigados que, mediante associação estável, se
uniram para o fim de cometer crimes de fraudes em certames de interesse público, consistentes
na utilização e divulgação indevida de conteúdo sigiloso de processos seletivos para ingresso no
ensino superior. 2.O Procurador da República oficiante requereu o declínio de competência, uma
vez  que,  no  decorrer  das  investigações,  não  foram identificadas  fraudes  em vestibulares  de
universidades públicas federais, tampouco no ENEM, o que afastaria o interesse da justiça federal
no feito. 3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões ministeriais, aduzindo que o Ensino
Superior  é  de  responsabilidade  da  União,  que  os  presta  diretamente,  por  sua  Autarquias  ou
fundações, ou por delegação às Instituições Particulares de Ensino. 4. Em que pese se tratar de
instituição  particular  de ensino  superior,  verifica-se  ofensa  direta  a  serviços  ou  interesses  da
União. Isso porque a teor do art. 16, inc. II, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação),
as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o sistema
federal de ensino. 5. No presente caso, restou demonstrado que a quadrilha atuava em mais de
um estado (GO e DF) praticando fraudes que transcenderam as atividades negociais e de gestão
do estabelecimento de ensino superior privado, violando diretamente o sistema de ensino, fato
que atrai a competência da Justiça Federal. 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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
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Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

191. Processo: JFRS/POA-5011413-
13.2014.4.04.7104-INQ

Voto: 6609/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ARTS. 4º, 17 E 19). OBTENÇÃO DE VALORES PARA CAPITAL DE GRIO. MPF:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL QUANTO
AO  ART.  19  DA LEI  7.492/86.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  INDIRETO  (CPP,  ART.  28).
SUPOSTO USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA A OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A
SOCIEDADE  DE  ECONOMIA  MISTA.  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171).  INSISTÊNCIA  NO
DECLÍNIO. 1. Inquérito Policial instaurado a partir de notícia originária do Banco do Brasil, visando
apurar, inicialmente, a suposta prática dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e
obtenção de financiamento mediante fraude, previstos nos artigos 4º e 19 da Lei nº 7.492/86, por
gerente de relacionamento na agência do Banco do Brasil. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento em relação aos crimes previstos nos arts. 4º e 17 da Lei n° 7.492/86,
em razão da ausência de efetivos poderes de gestão do investigado quando da realização dos
dois empréstimos. No que tange à tipificação do art. 19 da Lei 7.492/86, sustentou o membro do
Parquet que a ação criminosa não gerou ofensa ao sistema financeiro nacional, que é o bem
jurídico tutelado pela norma penal, tendo em vista que o contrato realizado pelo investigado não
foi de financiamento, mas sim de empréstimo, o que caracterizaria o crime de estelionato (CP, art.
171) e de possível peculato (CP, art. 312). Em consequência, requereu que fosse declarada a
incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos crimes, já que o Banco
do Brasil é sociedade de economia mista. 3. O Juiz Federal acolheu o entendimento ministerial
em relação  à  atipicidade  dos  crimes previstos  nos  arts.  4º  e  17  da  Lei  n°  7.492/86,  porém,
discordou do arquivamento em relação ao previsto no art. 19 da Lei 7.492/86, uma vez que, no
seu entender, as operações realizadas pelo investigado se caracterizam como financiamento, uma
vez que os contratos: 1) possuem finalidade assentada no financiamento das necessidades de
capital  de giro  e  2)  versam sobre crédito rotativo ajustável ao fluxo de caixa de empresa.  4.
Conforme estabelece o Ofício Circular nº 1.273/1987 do Banco Central do Brasil, no item 1.6.1.2,
a  distinção  entre  empréstimos  e  financiamentos  é  a  seguinte:  "Os  financiamentos  são  as
operações realizadas com destinação específica,  vinculadas à comprovação da aplicação dos
recursos.  São exemplos os financiamentos de parques industriais,  máquinas e equipamentos,
bens de consumo durável, rurais e imobiliários. Os empréstimos são as operações realizadas sem
destinação específica ou vínculo à comprovação da aplicação dos recursos. São exemplos os
empréstimos para capital de giro, os empréstimos pessoais e os adiantamentos a depositantes."
5.  No  caso,  verifica-se  que  o  investigado  concretizou  fraudulentamente  dois  contratos  que,
segundo pesquisa realizada no sítio do Banco do Brasil, garante crédito para fluxo de caixa com a
obtenção de capital de giro. Ambos não possuem grande formalidade ou finalidade específica na
forma  em  que  o  capital  vai  ser  aplicado  na  empresa,  também  não  há  menção  sobre  a
necessidade  de  comprovação  da  aplicação  dos  recursos,  podendo  a  liberação  do  valor  ser
efetuada  pelo  próprio  cliente  pelos  caixas  eletrônicos  e  internet,  inclusive  tablet  e  mobile,
diretamente em sua conta corrente. 6. Não há como considerar a operação feita pelo investigado
como contrato de financiamento, mas sim de empréstimo, fato que enseja a desclassificação do
delito e a consequente ausência de competência da Justiça Federal para apreciar o feito, tendo
em vista a natureza de sociedade de economia mista da vítima (Banco do Brasil). Precedente
TRF-3 - ACR: 103658 SP 0103658-10.1997.4.03.6181. 7. Insistência no 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.

192. Processo: JF-AC-0004877-14.2015.4.01.3000-
INQ

Voto: 6453/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
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DO ACRE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA  (CP,  ART.  288),
CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A), LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 12.683/12)
E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13). ARQUIVAMENTO COM BASE
NA  AUSÊNCIA  DE  DILIGÊNCIAS.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  ART.  28  do  CPP.
POSSIBILIDADE DE  REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS  QUE  PODEM ELUCIDAR OS
FATOS.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para apurar  a
prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288), contrabando de cigarros (CP, art. 334-
A), lavagem de dinheiro (Lei nº 12.683/12) e de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13),
tendo  em vista  a  existência  de  indícios  de  que  um grupo  criminoso  esteja  contrabandeando
cigarros de origem estrangeira para Rondônia.  2.  Inicialmente foi  instaurado o IPL 0431/2013
SR/DPF/AC, haja vista a apreensão de 8.446 pacotes de cigarros. Ante as informações apuradas
nesse IPL, levantou-se a suspeita da possível existência de um grupo criminoso voltado à prática
do crime de contrabando de cigarros. 3. Após a realização de diligências preliminares, como a
solicitação às companhias telefônicas que operam no Acre e Rondônia dos números de possíveis
integrantes da quadrilha,  a Autoridade Policial  representou judicialmente pela quebra do sigilo
telefônico  e  pela  interceptação  das  comunicações  dos  suspeitos  identificados,  o  que  restou
indeferido pelo  Magistrado. 4.  Diante do indeferimento do pedido,  o Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento dos autos, entendendo pela inviabilidade de continuidade das
investigações. Discordância do magistrado. 5. A ausência de uma diligência específica, quando
pendente outras que podem elucidar ou, inclusive, amparar pedido de medida excepcional, não
invalida, por si só a investigação. Arquivamento prematuro. 6. Como bem observou o magistrado
ao indeferir a interceptação telefônica, há despacho da autoridade policial determinando diversas
diligências,  as  quais,  se  tivessem  sido  cumpridas,  forneceriam  outro  panorama.  Entre  as
diligências ali determinadas e até o momento não cumpridas, está a determinação para levantar o
possível envolvimento de investigados nos crimes objeto de apuração. Antes de pleitear a medida
excepcional  da interceptação,  poderiam,  ainda,  ser  realizadas diligências policiais  específicas.
Coleta sistemática de dados. Identificação dos suspeitos, com sua localização e levantamento de
patrimônio,  fonte  de renda,  rotina  etc.  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.

193. Processo: JF/CE-0004953-19.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6439/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra funcionário
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV).  Notícia  de  que  indivíduo  supostamente  armado  abordou  agente  do  IBGE  e  subtraiu
equipamento  eletrônico  pertencente  ao  citado  órgão.  Diligências.  Vítima  não  reconheceu  o
assaltante a partir de fotos constantes no banco de dados da polícia. Inexistência de câmeras de
segurança no local do fato. Impossibilidade de identificação do criminoso. Ausência de indícios
mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

194. Processo: JF/CE-0004956-71.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6585/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
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DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  ocorrência  do  crime  de  furto  qualificado  (CP,  art.  155,  I  e  II)  em
detrimento  de  agência  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  -  EBCT.  Revisão  de
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Notícia de arrombamento à agência dos correios, onde foi
subtraído a quantia de R$ 29.959,33. Diligências. Ausência de imagens, pois os equipamentos do
circuito de segurança foram danificados. Houve tentativa de colheita de imagens da vizinhança,
que  se  mostrou  infrutífera.  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.

195. Processo: JF-DF-0074509-91.2015.4.01.3400-
RPCR

Voto: 6528/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  desacato  (CP,  art.  331).  Notícia  de  que  o
investigado  teria  desacatado  auditores  fiscais  por  ocasião  de  procedimento  de  inspeção
aduaneira. MPF requereu o arquivamento do feito por entender que não se encontram presentes
no  fato  os  elementos  de  tipo  do  crime  de  desacato,  haja  vista  que  circunstâncias  como
nervosismo, exaltação, descontrole ao manifestar-se por palavras afastam o elemento subjetivo
do tipo. A Procuradora da República oficiante ressaltou também que o fato já foi punido na esfera
administrativa,  uma  vez  que  devido  ao  desacato  foi  imposta  multa  ao  autor,  se  tornando
desnecessária  a  intervenção  do  Direito  Penal,  em  razão  do  seu  caráter  de  ultima  ratio.
Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Aplicação de
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reversíveis para a União. Aplicação de sanção
extrapenal suficiente para a prevenção e repressão do ilícito, com base na subsidiariedade do
Direito  Penal  (Orientação  nº  30  da 2ª  CCR).  Falta  de justa  causa para  a  persecução penal.
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.

196. Processo: JF/MG-0008990-02.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 6650/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DO CRIME DE DESCAMINHO (334 DO CP).
MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  APLICAÇÃO  DE  SANÇÃO  ADMINISTRATIVA.
DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (CPP,  ART.  28  C/C  A LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO.  1.  Trata-se  de
inquérito policial instaurado a partir do envio de Representação Fiscal para Fins Penais noticiando
a suposta prática do crime de descaminho, previsto no art.  334 do Código Penal,  imputado a
sócios de empresa. 2. Foram constatados indícios de fraude na importação dos bens, uma vez
que houve declaração falsa de conteúdo e subfaturamento no valor das mercadorias. A Receita
Federal verificou que a carga havia sido enviada em dobro e que os valores reais das mercadorias
eram muito superiores aos indicados na declaração. 3. A RFB avaliou as mercadorias no valor de
R$  80.480,00  e  aplicou  pena  administrativa  de  perdimento  dos  bens.  4.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento por considerar que o crime de
descaminho se enquadra como delito tributário e, como houve a pena de perdimento de bens,
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entendeu que não há justa causa para a propositura da ação penal devido ao esvaziamento da
materialidade  do  delito.  5.  Discordância  do  magistrado  sob  o  fundamento  de  que  a  conduta
praticada pelos investigados se amolda, em tese, ao delito tipificado no art. 334 do Código Penal,
sendo irrelevante,  data  maxima venia,  que tenha havido aplicação de pena administrativa  de
perdimento  da  mercadoria  apreendida,  internacionalizada  no  país  com  utilização  de
documentação irregular 6. O bem jurídico tutelado no crime de descaminho é a proteção ao erário
público,  diretamente  atingido  pela  evasão  de  renda  resultante  de  operações  clandestinas  ou
fraudulentas. Além disso, não se pode negar que a norma visa proteger também a moralidade
pública com a repressão de importação e exportação de mercadoria proibida, que pode, inclusive,
produzir lesão à saúde pública, à higiene etc. e não deixa de proteger igualmente a indústria e a
economia  como  um  todo,  com  o  fortalecimento  de  barreiras  alfandegárias.  7.  A  esfera
administrativa  e  penal  são  absolutamente  independentes,  tendo  em  vista  que  o  crime  de
descaminho não se confunde com os demais crimes contra a ordem tributária. Portanto, a norma
procedimental administrativa não tem o condão de desfigurar o tipo legal inserto no Código Penal,
nem de condicionar a persecução criminal. 8. Não homologação do arquivamento e designação
de outro membro do ministério público federal para prosseguir na persecução criminal.

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

197. Processo: JF/PR/CUR-5002920-
34.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6530/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I, C/C ART. 40,
INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. MPF:
ARQUIVAMENTO.  PEQUENA  QUANTIDADE  DE  SEMENTES,  QUE  PERMITE  O
ENQUADRAMENTO  DA  CONDUTA  NO  ART.  334-A  (CONTRABANDO).  APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquérito  policial  instaurado para apurar  suposto crime de tráfico  internacional  de drogas (Lei
11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c artigo 40, inciso I), tendo em vista a apreensão de 26
sementes de Cannabis sativa (maconha), em encomenda oriunda do exterior. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu o arquivamento  do  inquérito,  com fundamento  na  aplicação  do
princípio da insignificância quanto a eventual crime de contrabando (ante a pequena quantidade
de sementes importadas). Discordância do magistrado (art. 28 do CPP). 3. A semente de cannabis
sativa (maconha), ainda que não apresente em sua composição a substância tetrahidrocannabiol
(THC),  é  insumo  vegetal,  ou  seja,  é  matéria-prima  destinada  à  preparação  da  maconha,
substância entorpecente de uso proibido no país, conforme o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, dado que a germinação da mesma é etapa inicial do crescimento da planta cuja folha
originará a droga.  4.  Extrai-se da Lei  nº.11.343/06 que adquirir  ou importar  matéria  prima ou
insumo de substância entorpecente proibida somente é tipificado para fins de tráfico, conforme art.
33, §1º, incisos I e II, no qual há previsão, inclusive, para o cultivador, semeador ou colhedor. 5.
No art. 28 da Lei nº.11.343/06, o legislador infraconstitucional não incluiu como objeto material do
delito a matéria-prima ou insumo de substância  entorpecente,  mas, tão somente,  a droga ou
planta, conforme caput e §1º, respectivamente. Trata-se, na realidade, de silêncio eloquente do
legislador, que dentro da sua conformação político-legislativa, optou por alçar à tipicidade para fins
de uso tal objeto material do delito de tráfico de entorpecentes, excluindo o usuário que adquire a
matéria  prima ou insumo para preparar  ou cultivar  a droga.  6.  Afastada a norma especial,  é
possível  atrair  a  incidência  do  previsto  no  art.  334-A (contrabando)  do  CP,  uma vez  que  as
sementes estariam subsumidas ao conceito de mercadoria proibida. 7. A União Federal editou
regulamento próprio para a comercialização de sementes e mudas. As exigências legais vão da
prévia autorização do Ministério da Agricultura para se importar sementes e mudas, devidamente
listadas no Registro Nacional de Cultivares (RNC), à inscrição do pretenso importador, pessoa
física ou jurídica, no Registro Nacional de Sementes e Mudas  RENASEM. No mesmo sentido é a
Lei nº 10.711/2003 e do artigo 2º da Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA. 8. O artigo 41 da
Lei 10.711/2003, veda a produção, o beneficiamento, o armazenamento, a análise, o comércio, o
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transporte e a utilização de sementes e mudas em desacordo com a lei e sua regulamentação. O
referido  regulamento  foi  aprovado  pelo  Decreto  nº  5.153,  de  2004,  que  expressamente
estabeleceu  (art.  178,  inciso  V)  a  proibição  da  produção,  armazenamento,  reembalagem,
comércio e o transporte de sementes de espécies nocivas proibidas. 9. A Portaria nº 344/98 do
Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em seu Anexo I, Listas E e F, arrola a
cannabis sativa linneu como planta que pode gerar substância entorpecente de uso proibido (art
1o., anexo I Lista E e F) e o THC como substância psicotrópica de uso proscrito. 10. A Resolução
RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução RDC N° 66, de 18 de março de 2016 habilita,
excepcionalmente,  pessoas  portadoras  de  doença  graves,  que  sofrem  de  convulsão,  a
importarem produtos à base da substância Canabidiol, também advinda da planta cannabis sativa
(¿maconha¿). Em contrapartida, a norma expressamente proíbe a importação da cannabis sativa
(¿maconha¿) in natura,  e suas partes,  nas quais  decerto se incluem as sementes.  11.  Todas
essas normas legais indicam que a semente de maconha é mercadoria de importação proibida, o
que configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é de generalidade com os crimes da
Lei de Drogas, sendo inaceitável reduzir a conduta de quem importa sementes a um ante factum
impunível  (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 12. No caso, tanto a materialidade, quanto a
autoria,  restam  incontroversas,  pois  a  própria  investigada,  ao  ser  ouvida  em  sede  policial,
confessou  ter  importado  as  sementes  para  plantio  e  posterior  consumo.  Aduziu,  ainda,  ser
empresária, nunca ter sido presa ou processada e que esta foi a única aquisição de sementes. 13.
Ao  contrário  do  que  vêm julgando  os  Tribunais  Superiores,  adoto  o  entendimento  de  que  o
Princípio  da  Insignificância  pode  ser  aplicado  sem  restrição  aos  crimes  não  violentos,
especialmente  em  relação  ao  crime  de  contrabando,  observadas  as  peculiaridades  do  caso
concreto. 14. Diante da quantidade das sementes importadas e das condições pessoais do autor
do fato, considero aplicável ao caso o princípio da insignificância (Orientação nº 30 da 2ª CCR).
15. Insistência no arquivamento.

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

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

Voto: 6652/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I, C/C ART. 40,
INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. MPF:
ARQUIVAMENTO.  PEQUENA  QUANTIDADE  DE  SEMENTES,  QUE  PERMITE  O
ENQUADRAMENTO  DA  CONDUTA  NO  ART.  334-A  (CONTRABANDO).  APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquérito  policial  instaurado para apurar  suposto crime de tráfico  internacional  de drogas (Lei
11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c artigo 40, inciso I), tendo em vista a apreensão de 8
sementes de Cannabis sativa (maconha), em encomenda oriunda do exterior. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, por entender que a pequena quantidade
de sementes apreendida permitiria tão somente a caracterização de meros atos preparatórios dos
crimes previstos no art.  33, § 1°, II  e/ou art.  28, ambos da Lei n° 11.343/06, que não seriam
passíveis de punição. Discordância do magistrado (art. 28 do CPP). 3. A semente de cannabis
sativa (maconha), ainda que não apresente em sua composição a substância tetrahidrocannabiol
(THC),  é  insumo  vegetal,  ou  seja,  é  matéria-prima  destinada  à  preparação  da  maconha,
substância entorpecente de uso proibido no país, conforme o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, dado que a germinação da mesma é etapa inicial do crescimento da planta cuja folha
originará a droga.  4.  Extrai-se da Lei  nº.11.343/06 que adquirir  ou importar  matéria  prima ou
insumo de substância entorpecente proibida somente é tipificado para fins de tráfico, conforme art.
33, §1º, incisos I e II, no qual há previsão, inclusive, para o cultivador, semeador ou colhedor. 5.
No art. 28 da Lei nº.11.343/06, o legislador infraconstitucional não incluiu como objeto material do
delito a matéria-prima ou insumo de substância  entorpecente,  mas, tão somente,  a droga ou
planta, conforme caput e §1º, respectivamente. Trata-se, na realidade, de silêncio eloquente do
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legislador, que dentro da sua conformação político-legislativa, optou por alçar à tipicidade para fins
de uso tal objeto material do delito de tráfico de entorpecentes, excluindo o usuário que adquire a
matéria  prima ou insumo para preparar  ou cultivar  a droga.  6.  Afastada a norma especial,  é
possível  atrair  a  incidência  do  previsto  no  art.  334-A (contrabando)  do  CP,  uma vez  que  as
sementes estariam subsumidas ao conceito de mercadoria proibida. 7. A União Federal editou
regulamento próprio para a comercialização de sementes e mudas. As exigências legais vão da
prévia autorização do Ministério da Agricultura para se importar sementes e mudas, devidamente
listadas no Registro Nacional de Cultivares (RNC), à inscrição do pretenso importador, pessoa
física ou jurídica, no Registro Nacional de Sementes e Mudas  RENASEM. No mesmo sentido é a
Lei nº 10.711/2003 e do artigo 2º da Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA. 8. O artigo 41 da
Lei 10.711/2003, veda a produção, o beneficiamento, o armazenamento, a análise, o comércio, o
transporte e a utilização de sementes e mudas em desacordo com a lei e sua regulamentação. O
referido  regulamento  foi  aprovado  pelo  Decreto  nº  5.153,  de  2004,  que  expressamente
estabeleceu  (art.  178,  inciso  V)  a  proibição  da  produção,  armazenamento,  reembalagem,
comércio e o transporte de sementes de espécies nocivas proibidas. 9. A Portaria nº 344/98 do
Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em seu Anexo I, Listas E e F, arrola a
cannabis sativa linneu como planta que pode gerar substância entorpecente de uso proibido (art
1o., anexo I Lista E e F) e o THC como substância psicotrópica de uso proscrito. 10. A Resolução
RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução RDC N° 66, de 18 de março de 2016 habilita,
excepcionalmente,  pessoas  portadoras  de  doença  graves,  que  sofrem  de  convulsão,  a
importarem produtos à base da substância Canabidiol, também advinda da planta cannabis sativa
(¿maconha¿). Em contrapartida, a norma expressamente proíbe a importação da cannabis sativa
(¿maconha¿) in natura,  e suas partes,  nas quais  decerto se incluem as sementes.  11.  Todas
essas normas legais indicam que a semente de maconha é mercadoria de importação proibida, o
que configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é de generalidade com os crimes da
Lei de Drogas, sendo inaceitável reduzir a conduta de quem importa sementes a um ante factum
impunível (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 12. Ao contrário do que vêm julgando os Tribunais
Superiores, adoto o entendimento de que o Princípio da Insignificância pode ser aplicado sem
restrição  aos  crimes  não  violentos,  especialmente  em  relação  ao  crime  de  contrabando,
observadas  as  peculiaridades  do  caso  concreto.  14.  Diante  da  quantidade  das  sementes
importadas e das circunstâncias do fato, considero aplicável ao caso o princípio da insignificância
(Orientação nº 30 da 2ª CCR). 15. Insistência no arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

199. Processo: 1.00.000.014283/2016-97 Voto: 6656/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: RÉU PRESO. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C
40 DA LEI 11.343/06). MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
ART.  28  do  CPP.  CRIME  DE  NATUREZA PERMANENTE.  COMPETÊNCIA FIRMADA PELA
PREVENÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação por prisão preventiva e busca e apreensão formulada
pela Polícia  Federal  contra  detento,  em razão da prática do crime de tráfico  internacional  de
drogas  (art.  33  c/c  40,  I,  ambos  da  Lei  11.343/06),  tendo  em vista  a  informação  de  que  o
representado é apontado como o principal traficante de drogas em Humaitá/AM, Porto Velho/RO e
na região fronteiriça de Guajará-Mirim/RO. 2. O presente processo foi gerado em razão dos fatos
criminais apurados no processo nº 8046-70.2016.4.01.4100, ora juntado aos presentes autos, que
trata da prisão em flagrante de dois integrantes de organização criminosa pela prática do crime de
tráfico  de  drogas  (art.  33  c/c  40  da  Lei  11.343/06).  3.  A autoridade  policial  pugnou  pela  de
decretação da prisão preventiva do representado, bem como pela  expedição de mandado de
busca e apreensão a ser cumprido na cela em que o ele se encontra recluso, em razão da prática
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do crime de ameaça, com vistas a apreensão dos telefones celulares que ele utiliza para manter
contato com terceiros. 4. Ao se manifestar sobre os fatos, o Procurador da República oficiante
promoveu declínio de atribuições à PR/AM, ao fundamento de que a competência para processar
e julgar a ação penal correspondente é do juízo do lugar onde ocorreu a apreensão das drogas,
no caso, Humaitá/AM. 5. O Juiz Federal da 3ª Vara Federal de Rondônia discordou das razões
ministeriais, aduzindo que como o tráfico de drogas é permanente e de ação múltipla, o crime teria
se consumado em todos os locais pelos quais a droga transitou, sendo competente qualquer dos
Juízes  Federais  com  jurisdição  nesses  locais,  de  modo  que  a  competência  é  definida  pela
prevenção. Aduziu, ainda, estar prevento para o julgamento do feito, uma vez que já homologou
as prisões em flagrante dos outros envolvidos e as converteu em prisão preventiva, tornando-se,
assim, prevento para analisar a presente representação. 6. O Procurador da República oficiante
nos  autos  nº  8046-70.2016.4.01.4100,  ora  juntado  ao  presente  processo,  também  adotou  o
entendimento de que seria competente o juízo do local da apreensão da drogas, manifestando-se
pela remessa dos autos à PR/AM. 7. Considerando a natureza permanente do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes,  a competência territorial  deve ser firmada pela prevenção (art.  71 do
CPP). 8. O art. 83 do CPP dispõe que a competência por prevenção é definida quando o juiz, ao
tomar conhecimento antecipado da prática do delito, antecede aos demais juízes competentes na
prática de alguma medida ou ato no processo ou no inquérito policial 9. No caso, verifica-se que a
prisão  em  flagrante  e  a  audiência  de  custódia  de  dois  envolvidos  no  esquema  de  tráfico
internacional de drogas foi homologada pelo Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal de Porto
Velho-RO, gerando a prevenção desse juízo para decidir também acerca da prisão preventiva do
representado nos presentes autos. Precedente STJ: RHC 62.582/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 08/09/2016. 10. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação aos dois
processos ora analisados.

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.

200. Processo: 1.17.000.000066/2016-12 Voto: 6564/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS
POR LEI TRABALHISTA (CP, ART. 203), CONTRA A ECONOMIA POPULAR (ART. 4º DA LEI
1521/51)  E  CONTRA A ORDEM  TRIBUTÁRIA (ART.  1,  I,  DA LEI  8.137/90).  REVISÃO  DE
DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32  2ª CCR) E DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
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. SUPOSTO
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR (ART. 4º DA LEI 1521/51). DECLÍNIO PREMATURO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE
DILIGÊNCIAS. PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar os crimes de negociação irregular de títulos ou valores imobiliários (art. 7º,
IV, e 8º da Lei 7.492/86), de frustração de direito trabalhista (CP, art. 203) e de sonegação fiscal
(art. 1, I, da Lei 8.137/90), tendo em vista a notícia de que particular, enquanto sócio administrador
de diversas empresas, teria realizado empréstimos a funcionários cobrando juros exorbitantes e
os valores adquiridos não teriam sido declarados à Receita Federal. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  em  relação  ao  crime  de  frustração  de  direitos
trabalhistas (art. 203 do CP), bem como do possível crime de agiotagem (art. 4º da Lei 1521/51),
afastando a tese de que a conduta se amoldaria ao crime contra o sistema financeiro, já que,
pelas  informações  constantes  dos  autos,  o  representado  não  negociava  títulos  ou  valores
mobiliários, mas realizava empréstimo com recurso próprio. Quanto à possível prática de crime
contra a ordem tributária, aduziu o Procurador oficiante que a alegação surgiu de uma suposição
do  noticiante  e  que  os  elementos  trazidos  aos  autos  não  corroboram  com  tal  afirmação,
carecendo, por ora, de evidências a justificar instauração de inquérito policial. 3. A competência
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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.  Não
homologação do declínio de atribuições. 5. Quanto ao possível crime contra a ordem tributária
(art. 1º, I, da Lei nº 8137/90), verifica-se que não houve a realização de qualquer diligência para
elucidação  dos  fatos,  sendo  indispensável  verificar,  junto  à  Receita  Federal,  a  existência  de
procedimento ou interesse fiscal sobre os fatos representados. 6. No que diz respeito à alegação
de que o representado oferecia empréstimo a juros exorbitantes por meio de recursos próprios e,
posteriormente  omitiria  de  suas  declarações,  o  que  configuraria  a  prática  do  crime  contra  a
economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 4º), resta necessário o aprofundamento das investigações
para que tal  conduta reste suficientemente esclarecida e seja afasta a possível  conexão com
crime de natureza federal, razão pela qual considero o declínio prematuro. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação a esses
dois últimos.

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.

201. Processo: 1.22.000.002501/2015-01 Voto: 6616/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS POR
LEI  TRABALHISTA (CP,  ART.  203).  REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32  2ª  CCR).
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.  A
Procuradora 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

202. Processo: 1.29.004.001917/2016-93 Voto: 6435/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  ROUBO  PRATICADO  CONTRA AGÊNCIA DOS
CORREIOS  (CP,  ART  157,  §  2º).  PREJUÍZO  FINANCEIRO  SUPORTADO  PELO  BANCO
POSTAL, OPERADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32). LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, QUE, IN
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CASU,  SUPERA O  MERO  INTERESSE  PATRIMONIAL DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL.
AFETAÇÃO DO INTERESSE E DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado
para apurar possível crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, praticado
contra agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT. 2. Declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual, sob o argumento de que não houve qualquer lesão a bem, serviço ou
interesse dos Correios, pois o prejuízo financeiro de R$ 6.506,25 foi suportado integralmente por
instituição  bancária,  sociedade  de  economia  mista,  parceira  no  Banco  Postal.  3.  In  casu,  a
conduta, exercida mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
atinge, de forma direta, serviços e interesses da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 4.
Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

203. Processo: 1.16.000.001401/2016-37 Voto: 6458/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

204. Processo: 1.13.000.001141/2016-10 Voto: 6421/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra particular (CP, art. 171). Sala de Atendimento
ao Cidadão. Relato de que alguns sites estão cobrando indevidamente para efetuar o cadastro de
fornecedores no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores  SICAF, pois tal ato é
gratuito. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Possível estelionato praticado entre particulares.
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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

205. Processo: 1.20.000.000308/2016-82 Voto: 6455/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Relata o representante que os representados cometeram  e vem
cometendo  crimes como falsidade ideológica (CP, art. 299), falsidade de documento público e
particular (CP, arts. 297 e 298), estelionato (CP, art. 171) e falsidade do CAR (Cadastro Ambiental
Rural). Aduz, ainda, que fizeram declarações falsas nos autos da Ação de Usucapião em trâmite
na Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). As irregularidades narradas mostram-se, a princípio, circunscritas ao contexto de disputa de
terras  na ação de usucapião  mencionada,  não incidindo sobre  qualquer  área federal  ou  que
conduza  à  gestão  federal.  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.
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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.

206. Processo: 1.20.000.001238/2016-80 Voto: 6595/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima informando possível ocorrência de
crime de grilagem de terras envolvendo instituto de terras,  cartórios e prefeituras.  Revisão de
declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR). Da representação formulada não se extrai que a grilagem
narrada  ocorra  em  terras  públicas  da  União.  Consta  nos  autos  que  as  terras  em  comento
pertencem  a  particulares.  Competência  da  Justiça  Estadual.  Inexistência  de  elementos  que
denotem ofensa  a bens,  serviços ou  interesse  da União ou de suas  entidades.  Ausência  de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
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.

207. Processo: 1.22.001.000272/2016-52 Voto: 6570/2016 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. Relata a representante, de forma confusa e
genérica, que é arquiteta e que vem sendo impedida de exercer sua profissão, pois está sendo
alvo  de  uma  campanha  de  desmoralização  profissional.  Acrescenta  que  sofre  ameaças  dos
moradores e políticos do município por não aderir às campanhas eleitorais. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). As irregularidades narradas mostram-se, a princípio, circunscritas ao contexto
municipal, na medida que se trata de notícia de que os policiais e juízes locais teriam ignorado as
ocorrências  e  reclamações  da  representante.  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

208. Processo: 1.28.200.000109/2016-20 Voto: 6469/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime contra a economia popular (Lei  nº 1.521/51, art.  4º).  Suposta
prática de usura por particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Súmula nº 498 do STF: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o
julgamento dos crimes contra a economia popular. Hipótese em que não se vislumbra eventual
crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  nº  7.492/86),  pois  inexiste  captação,
intermediação  ou  aplicação  de  recursos  de  terceiros,  bem  como  arrecadação  de  recursos
mediante compromisso de restituição de valor no futuro, com ou sem remuneração. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

209. Processo: 1.30.007.000212/2016-16 Voto: 6444/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício enviado pela Justiça do Trabalho com vistas a apurar
possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168), praticado por empresa ré condenada ao
pagamento de valores devidos ao sindicato  autor  da ação trabalhista  a  título  de contribuição
sindical.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Empresa  ré  em ação  trabalhista  deixou  de
repassar ao sindicato autor os valores de contribuição sindical que foram descontados na folha de
pagamento  dos  empregados.  Crime  cometido  contra  particulares,  porquanto  as  contribuições
assistenciais não têm caráter previdenciário. 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.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

210. Processo: 1.15.000.001330/2016-18 Voto: 6465/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  apropriação indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  III),  praticado  por
advogada que não estaria repassando os valores obtidos judicialmente ao reclamante. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Prejuízo  restrito  a  particulares.  Inexistência  de  prejuízo  a  bens,
serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

211. Processo: 1.30.006.000096/2016-37 Voto: 6531/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Empresa  que  deixou  de
encaminhar,  no prazo estabelecido,  documentos,  livros e notas fiscais  à Agência  Nacional  de
Petróleo,  Gás  Natural  e  Biocombustíveis   ANP.  Recebimento  da  promoção  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR) como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O fato não
configura crime contra a ordem econômica previsto no art. 1º, I da Lei 8176/91, mas sim infração
administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99, apenada com multa. Aplicação de
multa  no valor  de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil  e quinhentos reais).  Atipicidade criminal  da
conduta. Homologação do arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

212. Processo: DPF/JZO/BA-0317/2013-INQ Voto: 6587/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e II) praticado contra
veículo de empresa que presta serviço à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.  62-IV). Motorista do veículo foi abordado por dois
indivíduos  armados  e  encapuzados  que  subtraíram  toda  a  carga  pertencente  aos  correios.
Embora a vítima tenha descrito algumas características dos assaltantes, não se logrou êxito em
identificar  a  autoria  do  delito.  EBCT indenizou  os  destinatários  dos  objetos  roubados,  o  que
resultou em prejuízo no valor de R$ 1.265,09. 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.

213. Processo: DPF-UDI-00026/2015-INQ Voto: 6569/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Notícia  de  fraude  na  obtenção  de  benefícios  previdenciários  com  utilização  de  nome  e
documentação  falsa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Foram  realizadas
diligências externas com intuito  de localizar  os beneficiários das aposentadorias fraudulentas,
porém, nenhum resultado foi encontrado. Foi constatado que os nomes dos beneficiários eram
falsos. Nos casos em que foi possível houve à inclusão das digitais dos fraudadores em banco de
dados para futura identificação. Conforme consta nos autos, os benefícios irregulares já foram
devidamente cancelados. Inexistência de elementos mínimos que indiquem o verdadeiro autor
das fraudes 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.

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

Voto: 6653/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C O ART. 40, INC. I DA LEI
N.  11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C O ART.
62-IV  DA LC  Nº  75/93).  CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º-I da Lei n. 11.343/06,
tendo em vista que o investigado teria importado 14 sementes da planta de espécie Cannabis
Sativa,  popularmente  conhecida  como maconha.  2.  A Procuradora  da República  promoveu o
arquivamento  do  inquérito  por  entender  que  a  conduta  é  atípica,  considerando  a  pequena
quantidade  de sementes  apreendidas  permitiria  tão  somente  a  caracterização  de  meros  atos
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preparatórios.  Discordância  do  magistrado  (CPP,  art,  28).  3.  A semente  de  cannabis  sativa
(maconha), ainda que não apresente em sua composição a substância tetrahidrocannabiol (THC),
é  insumo vegetal,  ou  seja,  é  matéria-prima  destinada  à  preparação  da  maconha,  substância
entorpecente de uso proibido no país, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
dado que a germinação da mesma é etapa inicial do crescimento da planta cuja folha originará a
droga. 4. Em análise da Lei nº.11.343/06, verifica-se que adquirir ou importar matéria prima ou
insumo de substância entorpecente proibida somente é tipificado para fins de tráfico, conforme art.
33, §1º, incisos I e II, no qual há previsão, inclusive, para o cultivador, semeador ou colhedor. 5.
No art. 28 da Lei nº.11.343/06, o legislador infraconstitucional não incluiu como objeto material do
delito  a  matéria  ou  insumo  de  substância  entorpecente,  e  sim,  apenas,  a  droga  ou  planta,
conforme caput e §1º, respectivamente. Trata-se, na realidade, de silêncio eloquente do legislador,
que dentro da sua conformação político-legislativa, optou por alçar à tipicidade para fins de uso tal
objeto material do delito de tráfico de entorpecentes, excluindo o usuário que adquire a matéria
prima ou insumo para preparar ou cultivar a droga. 6. Afastada a norma especial, é possível atrair
a incidência do previsto no art. 334-A (contrabando) do CP, uma vez que as sementes estariam
subsumidas ao conceito de mercadoria proibida. 7. A União Federal editou regulamento próprio
para a comercialização de sementes e mudas. As exigências legais vão da prévia autorização do
Ministério da Agricultura para se importar sementes e mudas, devidamente listadas no Registro
Nacional de Cultivares (RNC), à inscrição do pretenso importador, pessoa física ou jurídica, no
Registro Nacional de Sementes e Mudas  RENASEM. No mesmo sentido é a Lei nº 10.711/2003 e
do artigo 2º da Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA. 8. O artigo 41 da Lei 10.711/2003, veda
a  produção,  o  beneficiamento,  o  armazenamento,  a  análise,  o  comércio,  o  transporte  e  a
utilização  de  sementes  e  mudas em desacordo  com a lei  e  sua  regulamentação.  O referido
regulamento foi aprovado pelo Decreto nº 5.153, de 2004, que expressamente estabeleceu (art.
178, inciso V) a proibição da produção, armazenamento, reembalagem, comércio e o transporte
de sementes de espécies nocivas proibidas. 9. A Portaria nº 344/98 do Secretário de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, em seu Anexo I, Listas E e F, arrola a cannabis sativa linneu
como planta que pode gerar substância entorpecente de uso proibido (art 1o., anexo I Lista E e F)
e o THC como substância psicotrópica de uso proscrito.  11. Todas essas normas legais indicam
que a semente de maconha é mercadoria de importação proibida, o que configura, em tese, o
crime de contrabando.  A relação é de generalidade com os crimes da Lei  de Drogas,  sendo
inaceitável reduzir a conduta de quem importa sementes a um ante factum impunível (Precedente:
TRF-3  -  HC:  25590  SP).  12.  No  caso,  tanto  a  materialidade  quanto  a  autoria  restam
incontroversas,  pois  a  própria  investigada,  ao  seu  ouvida  em  sede  policial,  confessou  ter
importado as sementes para plantio e posterior consumo. Aduziu, ainda, nunca ter sido presa ou
processada e que esta foi a única aquisição de sementes. 13. Ao contrário do que vêm julgando
os Tribunais Superiores,  adoto o entendimento de que o Princípio da Insignificância pode ser
aplicado  sem  restrição  aos  crimes  não  violentos,  especialmente  em  relação  ao  crime  de
contrabando,  observadas  as  peculiaridades  do  caso  concreto.  14.  Diante  da  quantidade  das
sementes importadas e das condições pessoais do autor do fato, considero aplicável ao caso o
princípio da insignificância (Orientação nº 30 da 2ª CCR). 15. Insistência no arquivamento.

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

215. Processo: 1.00.000.010606/2016-73 Voto: 6537/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato.  Procedimento instaurado para acompanhar a atuação do Grupo de Trabalho
Móvel  do Ministério  do  Trabalho e  Emprego em operação visando a erradicação do trabalho
escravo,  que foi  realizada entre  os dias 12 e 22 de julho de 2016 no município  de Félix  do
Xingu/PA. Revisão de arquivamento (art.  62, IV, LC 75/93). Após o término dos trabalhos e a
conclusão  dos  relatórios  finais,  o  Ministério  Público  Federal  será  comunicado  e  tomará  as
medidas cabíveis.  Inexistência,  por  ora,  de crime a ser  apurado ou de providências a  serem
adotadas. 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.

216. Processo: 1.03.000.000960/2015-05 Voto: 6423/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto descumprimento de recomendação efetuada por Membro do Ministério
Público Federal ao Prefeito Municipal de Monte Azul Paulista (Lei  7.347, art.  10). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Embora a destempo, a requisição foi atendida e a
documentação apresentada pelo município indicou o regular cumprimento das exigências legais,
razão pela qual o Inquérito Civil Público restou arquivado. Posterior cumprimento da determinação
ministerial  que  não  evidenciou  qualquer  irregularidade.  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.

217. Processo: 1.04.100.000071/2016-55 Voto: 6467/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral).
Notícia de que atual prefeito teria tentado comprar voto durante o período da eleição. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Idoso informou que na época da eleição, o atual prefeito e
vice- prefeito compareceram em sua residência e, por acreditar que queriam comprar seu voto,
interrompeu a conversa antes que chegassem a oferecer qualquer vantagem. Declarante informou
que ninguém testemunhou o fato. Idoso não descreveu nenhum comportamento do qual se possa
concluir  que  os  candidatos  tivessem  dado  início  à  execução  do  crime.  Não  foram  colhidos
quaisquer elementos aptos a demonstrar a ocorrência de corrupção eleitoral. 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.

218. Processo: 1.14.000.002377/2016-28 Voto: 6436/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de furto na modalidade tentada (CP, art. 155 c/c art.
14, II) em detrimento de agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT. Revisão
de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Perícia realizada nas imagens do circuito
interno  da  agência  atestou  a  impossibilidade  de  visualização  de  características  biométricas
suficientes para se promover  a  identificação dos autores do delito.  Testemunhas não tiveram
condições de descrever ou reconhecer os participantes no crime. 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.

219. Processo: 1.14.000.002413/2016-53 Voto: 6437/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra funcionário
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art. 62-IV). Notícia de que dois indivíduos portando armas abordaram carteiro e subtraíram 20
encomendas.  Carteiro  não  soube  informar  as  características  dos  assaltantes.  Inexistência  de
câmeras  no  local  do  fato.  Ausência  de  testemunhas.  Impossibilidade  de  identificação  dos
criminosos. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar
o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, 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.

220. Processo: 1.14.000.002481/2016-12 Voto: 6438/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra funcionário
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art. 62-IV). Notícia de que dois indivíduos armados abordaram carteiro e subtraíram dois objetos
postais.  Carteiro  não  soube informar as  características  dos  assaltantes,  uma vez  que ambos
estavam de capacete. Ausência de testemunhas. Impossibilidade de identificação dos criminosos.
Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, 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.

221. Processo: 1.14.002.000108/2016-15 Voto: 6576/2016 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.  Possível  ocorrência  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Representação
realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  informando  que  advogado  estaria  recebendo
benefício previdenciário pertencente ao representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Representante alegou que há alguns anos pleiteou benefício previdenciário,  mas seu
advogado  informou  que  não  foi  deferido.  Posteriormente,  ao  requerer  auxílio-doença,  foi
cientificado  que  já  estava  aposentado,  fato  que  o  fez  deduzir  ter  sido  ludibriado  pelo  seu
advogado. Constatou-se a partir da própria documentação apresentada pelo representante que
houve um equívoco da sua parte ou de quem lhe prestou as informações, pois o benefício de
aposentadoria questionado pertence a um homônimo do representante, cadastrado com número
de CPF diferente. Verificou-se que o fato se trata de mera confusão entre homônimos. Ausência
de indícios  da prática de crime.  Inexistência  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.

222. Processo: 1.16.000.000695/2015-07 Voto: 6563/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível falsificação e uso de documento falso (CP, art. 297 e 304). Servidor
público civil teria apresentado documentação irregular para a obtenção do benefício de Per Capita
Saúde Suplementar (ressarcimento). Fato notificado pela Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas
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e Assistência  Social  do  Exército  Brasileiro.  Afastada  a  aplicação  da  Lei  8.429/92,  a  5ª  CCR
remeteu os autos à 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constata-se do
procedimento disciplinar  que o investigado reconheceu a responsabilidade pelo  ressarcimento
indevido  de  R$  2.706,04,  autorizando  o  desconto  do  débito  diretamente  em  sua  folha  de
pagamento.  Ademais,  a  comissão  concluiu  pela  punição  na  seara  administrativa,  o  que  foi
corroborado  pela  autoridade  instauradora,  estando  pendente,  somente,  a  edição  do  ato  pelo
Ministro da Defesa. Aplicação de sanção extrapenal suficiente para a prevenção e repressão do
ilícito, com base na subsidiariedade do Direito Penal (Orientação nº 30 da 2ª CCR). Falta de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

223. Processo: 1.16.000.002987/2016-57 Voto: 6538/2016 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 em Sala de Atendimento ao Cidadão/MPF.
Narrativa de que o vultuoso capital social declarado por um hotel, em nome de determinado casal,
seria inadmissível diante da atual realidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Fatos relatados de forma resumida, vaga e genérica, desacompanhados de qualquer elemento de
informação  capaz  de  possibilitar  uma  investigação  criminal  contra  o  indivíduo.  Ausência  de
elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva  capazes  de  justificar  o  prosseguimento  da
persecução criminal. 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.

224. Processo: 1.17.001.000177/2015-38 Voto: 6409/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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).
Saques irregulares de parcelas do seguro-desemprego realizados por meio de documentação
falsa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Documentação contrafeita que não
expõe a verdadeira identidade do autor dos saques. A investigação não logrou êxito em reunir
indícios  mínimos  que  comprovem  a  autoria  delitiva.  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.

225. Processo: 1.17.002.000095/2016-64 Voto: 6470/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação sigilosa apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão
noticiando suposto crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137/90), tendo em vista que
determinadas empresas estariam sonegando impostos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Fatos relatados de forma resumida, vaga e genérica, desacompanhados de qualquer
elemento de informação capaz de possibilitar investigação criminal. Cientificado, o representante
quedou-se inerte. Comunicação dos fatos à Receita Federal. Ausência de elementos justificadores
do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do  arquivamento,  sem prejuízo  do
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disposto no art. 18 do CPP.

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

226. Processo: 1.23.001.000216/2009-51 Voto: 6541/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível ocorrência dos crimes de falsidade ideológica (CP,
art. 299), uso de documento falso (CP, art. 304) e estelionato na modalidade tentada (CP, art. 171
c/c art. 14, II). Em ação ordinária ajuizada para pleitear indenização contra a União e a FUNAI, o
juiz identificou que a parte autora utilizou registros de imóveis ideologicamente falsos, bem como
registros com duplicidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que a
inicial da ação, instruída com os documentos inidôneos, foi distribuída no ano de 1998. Todos os
crimes citados possuem pena máxima de 5 anos. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III).
Fatos ocorridos há mais de 18 anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Homologação do arquivamento.

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

227. Processo: 1.23.005.000188/2016-61 Voto: 6452/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. 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.  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.

228. Processo: 1.25.000.001336/2016-31 Voto: 6565/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Associação representante da cultura baiana
relatou descontentamento com a utilização do termo acarajé para designar uma das fases da
Operação  Lava  Jato,  uma  vez  que  a  tentativa  de  associar  este  bem às  práticas  criminosas
acarretará prejuízos à imagem das Baianas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). O termo acarajé foi utilizado em uma das fases da operação, tendo em vista que alguns
investigados se referiam ao termo para denominar dinheiro. A escolha do termo certamente não
visou atingir a honra das Baianas, tampouco adotar posição preconceituosa em relação à cultura
baiana. Fato que não se mostra suficiente para configuração de qualquer crime contra a honra.
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.
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229. Processo: 1.25.000.003044/2016-32 Voto: 6526/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

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 o responsável pelo ilícito ou afirmar onde a violação ocorreu. Não foram realizadas
imagens dos fatos. Não houve solicitação de indenização pelo objeto extraviado, não ocorrendo
prejuízo a EBCT. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

230. Processo: 1.25.008.000001/2016-25 Voto: 6408/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar o processo de parcelamento de crédito
tributário objeto de investigação criminal objeto de investigação criminal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62, IV). Diante da notícia de rescisão do parcelamento do crédito tributário,
procedeu-se à distribuição de denúncia criminal pela prática do crime de sonegação fiscal, dando
ensejo  à ação penal  nº  5005842-84.2016.404.7009,  em trâmite  perante a 1ª Vara Federal  de
Ponta Grossa. Adoção das providências judiciais necessárias. Desnecessidade da continuidade
da tramitação do presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

231. Processo: 1.27.002.000178/2016-15 Voto: 6433/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Período recebido indevidamente foi de 05/2010 a 04/2011. Realização de
saques  com  cartão  magnético.  Beneficiária  não  possuía  procurador  ou  representante  legal
cadastrado na data do óbito. Ausência de renovação da senha. Último saque ocorreu há mais de
05 anos. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação do verdadeiro autor
dos saques e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, 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.

232. Processo: 1.29.000.002326/2016-73 Voto: 6464/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de furto (CP, art. 155), em detrimento de agência da
Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Notícia do furto de
fios de cobre, o que ocasionou o desligamento do sistema de alarmes de agência da CEF. Não
houve  arrombamento  da  agência,  o  delito  ocorreu  apenas  na  área  externa  da  agência.
Diligências.  Laudo  de  Perícia  Papiloscópica  atestou  a  inviabilidade  de  encontrar  impressões
digitais  no local  do crime.  Impossibilidade de identificação do criminoso. Ausência  de indícios
mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

233. Processo: 1.29.002.000323/2016-85 Voto: 6534/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito do titular do benefício, em 18/06/2007. 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. Último saque se deu no ano de 05/2008. Fatos ocorridos há mais de 8 (oito)
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.

234. Processo: 1.31.000.001624/2015-15 Voto: 6546/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: .Notícia de fato instaurada para apurar possível  pagamento de valor maior a parte autora em
processo previdenciário, em desfavor do INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Consta nos autos que a Contadoria Judicial teria apurado que o INSS efetuou pagamento em
valor maior ao demandante, no montante de R$ 5.539,74. O autor da demanda previdenciária
informou que o contador judicial equivocou-se nos cálculos e que o saldo remanescente seria de
apenas R$ 110,54.  INSS ao  verificar  a  ocorrência  do  suposto  equívoco  apelou  da  sentença
requerendo o ressarcimento do valor. Mera discordância acerca da quantia paga, sendo que a
entidade lesada já tomou as medidas judicias adequadas.  Ausência de indícios da prática de
crime.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

235. Processo: 1.32.000.000671/2012-53 Voto: 6468/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis maus-tratos (CP, art. 136) e lesões contra recém-
nascido que teve sua perna fraturada durante o parto cesariano feito em indígena. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em entrevista, a genitora relatou que seu parto foi
cesáreo devido ao mal posicionamento da criança e que a perna dessa foi quebrada durante o
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procedimento, recebendo tratamento para a calcificação óssea. O marido da indígena aduziu que
o parto era de risco e que a médica afirmou existir chance de óbito da genitora e da criança, tendo
a fratura ocorrido para retirar o bebê da barriga, ademais, pontuou que não houve discriminação
em razão da condição de indígena. Novas diligências foram efetuadas no sentido de perquirir o
atual  estado  de saúde da criança,  no  entanto  a  FUNAI  não  obteve  sucesso  em estabelecer
contato  com a família  da indígena.  A eventual  lesão corporal  que tenha prejudicado a vítima
recém-nascida foi  decorrente de uma manobra realizada para tentar  salvar  a vida não só da
parturiente,  como da criança.  Procedimentos foram tomados para minimizar  a lesão ocorrida.
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.

236. Processo: 1.33.000.000315/2016-26 Voto: 6540/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) em razão do descumprimento
de ordem judicial que determinou o depósito de parte do faturamento mensal de empresa privada,
objetivando o pagamento de indenização trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Intimado, o administrador da associação informou sobre a impossibilidade de cumprir
a determinação, uma vez que a empresa se encontra em grave condição financeira assolada por
dívidas e disputas judiciais. Aduziu, ainda, que a associação tem centenas de condenações na
Justiça do Trabalho com despachos de penhora que já somam quase 2000% (dois mil por cento)
do faturamento. Justificativa plausível para a impossibilidade material de cumprimento da ordem.
Ausência  de  provas  de  vontade  deliberada  em  descumprir  a  ordem.  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.

237. Processo: 1.33.000.002590/2015-01 Voto: 6618/2016 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. Notícia de suposto crime de sonegação de
contribuições previdenciárias por parte de pessoa jurídica de direito privado (CP, art. 337-A) e de
diversas irregularidades trabalhistas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada,
a Delegacia da Receita Federal do Brasil informou que a empresa não possui pendências fiscais
ou cadastrais. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (MTE) informou ter repassado
a demanda ao Auditor Fiscal do Trabalho responsável, que cumprirá o pedido de fiscalização no
menor espaço de tempo. Ausência de indícios, até o presente momento, de possível crime de
frustração  aos  direitos  trabalhistas  (CP,  art.  203).  Quando ao art.  337-A do  CP,  verifica-se  a
ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Natureza  material  do  delito.  Súmula
Vinculante nº 24 do STF. 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.

238. Processo: 1.33.003.000277/2016-81 Voto: 6450/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Período recebido indevidamente foi de 10/2007 a 03/2009. Beneficiária não
possuía procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito. Último saque ocorreu há
mais de 07 anos. Consta nos autos ofício informando que o INSS não conseguiu descobrir a
identidade do autor dos saques. INSS promoveu Ação de Execução Fiscal em face do filho da
titular do benefício apenas pelo fato de ter sido ele o responsável pelo seu sepultamento. Nenhum
familiar da segurada falecida foi ouvido. Inexistência de elementos mínimos que indiquem ser o
filho da beneficiária o verdadeiro autor dos saques e de linha plausível de investigação a justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

239. Processo: 1.33.009.000036/2016-82 Voto: 6573/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação veiculando insatisfação quanto
à nomeação do ex-Presidente como Ministro da Casa Civil. Aduz que haveria descumprimento de
ordem  judicial  e  demonstra  sua  contrariedade  com  determinado  partido  político.  Solicita
instauração  de  inquérito  e  posterior  denúncia  contra  a  Presidente  da  República.  Revisão  de
arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). O ato de nomeação de ex-presidente como Ministro, por ser
ato da então Presidente da República, foi objeto de Mandados de Segurança no Supremo Tribunal
Federal,  que  é  o  Tribunal  competente  para  o  caso,  no  qual  o  Ministério  Público  Federal  é
presentado  pelo  Procurador-Geral  da  República.  Matéria  que  foi  judicializada  por  quem  tem
atribuição.  Inexistência  de  providências  a  serem  tomadas.  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.

240. Processo: 1.33.009.000095/2016-51 Voto: 6472/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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 do benefício  previdenciário  de auxílio-reclusão em período posterior  à concessão do
regime aberto ao instituidor. Foram efetuados 4 saques após o instituidor ter sido solto. Último
saque em 11/09/2006. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos há
mais de nove anos. Prejuízo calculado no valor de R$ 2.788,65. Não se pode vislumbrar de plano
o dolo da beneficiária, uma vez que seu esposo continuava cumprindo pena, mesmo que em
regime aberto. Homologação do arquivamento.

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

241. Processo: 1.34.006.000283/2016-71 Voto: 6461/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por Juiz Federal noticiando que determinado Defensor
Público  teria  se  negado a  atuar  como curador  especial  de  menor  em ação previdenciária,  a
despeito de ordem judicial que o nomeou para tal função. Possível desobediência (CP, art. 330).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constata-se que o defensor público
rejeitou a nomeação fundado no entendimento de que os interesses do menor incapaz e de seu
representante legal seriam harmônicos. Recusa amparada em seu livre convencimento (art. 43 da
LC 80/94). O art. 4, §8º, da LC 80/94 prevê que quando o Defensor Público entender inexistente
hipótese de sua atuação institucional deverá dar imediata ciência ao Defensor Público Geral, o
que não ocorreu. Falta funcional sem reflexos penais. No caso, a deficiência na atuação funcional
não necessita de reparação penal, devendo ser resolvida no âmbito administrativo. Constata-se
dos autos que a menor está sendo representada por outro Defensor Público. 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.

242. Processo: 1.36.000.000550/2016-96 Voto: 6524/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de dano qualificado (CP, art. 163, III). Pessoas não
identificadas  picharam  a  sede  da  Controladoria  Geral  da  União  em Palmas/TO.  Revisão  de
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Não foi possível a identificação dos autores do
delito, uma vez que as filmagens existentes são de baixa qualidade. 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.

243. Processo: 1.36.001.000204/2016-06 Voto: 6411/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Realização de saques indevidos após o óbito do titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Período recebido indevidamente foi de 06/2007 a 05/2008. Realização de
saques  com  cartão  magnético.  Beneficiário  não  possuía  procurador  ou  representante  legal
cadastrado na data do óbito. Ausência de renovação da senha. Banco pagador informou que não
existe  saldo  na  conta  corrente  do  beneficiário.  Último  saque  ocorreu  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.

Outras deliberações(Arquivamento)

244. Processo: 1.15.000.001359/2015-19 Voto: 6410/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Procedimento  Preparatório.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Possível  prática  do  crime  de
estelionato (CP, art.  171). Aplicação de golpes por meio de ligações telefônicas, nas quais os
golpistas  entram  em contato  com  alguns  usuários  informando  sobre  um suposto  prêmio  em
dinheiro, sendo que para recebê-lo seria necessário o depósito de determinada quantia em conta
bancária  disponibilizada  pelos  criminosos.  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Suposto  estelionato  praticado  entre  particulares.
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  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Por estar conforme, eu, Márcia Noll Barboza, Secretária Executiva da 2ª Câmara, rubrico e assino
a presente ata, assinada também pela Coordenadora e pelos membros presentes.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Titular

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2º Suplente

FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Suplente

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

3ª Suplente

MÁRCIA NOLL BARBOZA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

Secretária Executiva
2ª CCR
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