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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2016

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

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-RJ-0507928-48.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 6670/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS
POR LEI TRABALHISTA (CP, ART. 203). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª
CCR).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPE E DO MPF.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA INVESTIGAÇÃO.
1.Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 203 do CP. Notícia de
que  um contingente  individualizado  de  empregados  de  pessoa  jurídica  foi  contratado  com a
ciência  de  que  seu  controle  de  ponto  não  poderia  ser  preenchido  corretamente,  pois  os
trabalhadores teriam que acessar o sistema informatizado da empresa a fim de obrigatoriamente
preencherem horários que não corresponderiam com a realidade, bem como deveriam realizar
horas  extraordinárias  não  remuneradas.  2.  A  notícia-crime  em  questão  foi  inicialmente
encaminhada ao MPE/RJ, que promoveu declínio de atribuições ao MPF por entender que os
delitos previstos nos arts. 203 e 337-A do CP deveriam ser processadas e julgadas pela Justiça
Federal. 3. Recebidos os autos na PR/RJ, foi requisitada a instauração de inquérito policial para a
apuração dos fatos noticiados que se amoldavam ao tipo penal do art. 203 do CP. Quanto ao
crime do art. 337-A do CP, foi expedido ofício à Receita Federal, instruído com cópia integral dos
autos,  para  fins  de  análise  de  interesse  fiscal,  porquanto  o  delito  em questão  teria  natureza
material. 4. O Procurador da República oficiante considerou não haver interesse federal, uma vez
que  não  houve  lesão  à  organização  geral  do  trabalho  ou  de  direitos  dos  trabalhadores
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considerados coletivamente. 5. 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. 6. 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. 7. Não homologação do declínio de atribuições. Inexistência de conflito entre
membros do MPE e do MPF. 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  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir  na  investigação.  Inexistência  de  conflito  de  atribuições  entre  o  Ministério  Público
Estadual  e o Ministério  Público Federal,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da
votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

002. Processo: JF/STA/PE-INQ-2009.83.03.000924-0 Voto 7115/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
SERRA TALHADA

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

Ementa: Voto-vencedor.  Recurso  contra  decisão  da  2ª  CCR/MPF.  Inquérito  Policial.  Possíveis  crimes
previstos nos arts. 272 (adulteração de produtos alimentícios), 273, § 1º-B, I (venda de produto
destinado a fins medicinais  sem registro  no órgão competente)  e  274 (emprego de processo
proibido ou de substância não permitida no fabrico de produto destinado a consumo), todos do
Código Penal. Utilização de substância sem registro no MAPA na criação de alevinos de tilápia.
Revisão de declínio (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Referida substância, que também é utilizada
para fins medicinais e exige registro na ANVISA, foi adquirida de empresa sediada na Bahia.
Inexistência de indícios de internacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Provimento  do  recurso  interposto  pelo  Procurador  da  República.  Reconsideração  da  decisão
proferida  na  Sessão  n°  632  por  este  Colegiado.  Homologação do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

003. Processo: JF/CE-2008.81.00.016159-2-INQ Voto: 6919/2016 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°). Recebimento
indevido, por terceiro não identificado, de 02 (duas) parcelas de seguro-desemprego, por meio de
utilização de documentação ilegítima junto à CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligências.  Laudo  de  exame  documentoscópico  concluiu  que  não  partiu  do  punho  da
segurada a assinatura contida no comprovante de saque. Fatos ocorridos em 2007. Inexistência
de imagens gravadas por câmera de segurança. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de
diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da  Orientação  n°
26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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004. Processo: SR/DPF/MG-01519/2010-INQ Voto: 6663/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).
IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DE CARTÃO DE REGISTRO DE PONTO. 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. Inquérito Policial instaurado a partir do encaminhamento
de documentação pela  Vara do Trabalho,  para apurar  eventual  prática do crime de falsidade
ideológica (CP, art. 299). Reclamante afirmou que já recebia os cartões de ponto preenchidos,
sendo  que  apenas  as  rubricas  e  assinaturas  são  provenientes  de  seu  próprio  punho.  2.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  considerando  ser  impossível
produzir prova material do delito em questão, sendo que não se colhe dos autos nem mesmo
elementos suficientes a subsidiar a materialidade delitiva pela pela via testemunhal.  3. O Juiz
Federal discordou do arquivamento, por considerar que não se esgotaram as diligências cabíveis.
4.  Consta  dos  autos  que,  na  sentença  proferida  pela  Juíza  do  Trabalho,  a  reclamada  foi
condenada por litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos, tentando induzir o Juízo a
erro, ao apresentar folha de ponto com registros totalmente divorciados da realidade 5. A despeito
de  haver  indícios,  a  partir  dos  depoimentos  de  dois  ex-funcionários,  no  sentido  de  que  o
preenchimento das folhas de ponto em questão pode ter sido realizado pela responsável pelo
Departamento  Pessoal  da  empresa,  esta  não  foi  ouvida  em sede  policial.  6.  Conforme  bem
ressaltou  o  Magistrado,  o  desenrolar  da  investigação  aponta  para  a  possibilidade  de  a
responsável pelo Departamento Pessoal  ter efetuado as inscrições nos registros de ponto do
empregado ou, ao menos, saber quem as tenha feito. E essa possibilidade somente poderá ser
refutada após sua oitiva, revelando-se diligência imprescindível ao encerramento ou continuação
da  presente  apuração.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

005. Processo: 1.15.000.002118/2016-60 Voto: 6711/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Crime de estelionato (CP, art.  171). Comunicação de que o investigado teria
recebido metade do valor do depósito bancário referente ao aluguel de um imóvel anunciado,
embora figure apenas como locatário do referido bem. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Crime praticado contra particular. Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da
União ou de qualquer de suas entidades autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos
que justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição
ao Ministério Público Estadual.

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

006. Processo: 1.15.000.002459/2016-35 Voto: 6974/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
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CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante relata suposta perturbação do sossego alheio, uma vez que sua vizinha coloca o som
alto  todos os dias,  apesar de inúmeras reclamações.  Revisão de declínio  (Enunciado nº  32).
Crime praticado contra particulares. Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da
União ou de qualquer de suas entidades autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos
que justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição
ao Ministério Público Estadual.

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

007. Processo: 1.22.000.003104/2016-29 Voto: 6760/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Crime de estelionato (CP, art.  171). Suposta prática de fraudes por parte de
associação  de  apoio  aos  aposentados,  que  estaria  angariando  idosos  com  promessas  de
obtenção de revisão dos benefícios previdenciários. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Crime
praticado contra particulares. Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União
ou de qualquer de suas entidades autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos que
justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao
Ministério Público Estadual.

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

008. Processo: 1.23.000.002798/2016-40 Voto: 6831/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a
comunicante narra sua submissão à violência psicológica, emocional e jurídica praticada, em tese,
por  seu ex-marido e  por  um advogado.  Revisão de declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de
indícios  de  lesão  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União  ou  de  qualquer  de  suas  entidades
autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos que justifiquem a atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

009. Processo: 1.24.000.001631/2016-24 Voto: 6828/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Posse de substância entorpecente (Lei nº 11.343/2006, art. 28), constatada no
momento em que a autora do fato estava no pórtico detector de metais na sala de embarque de
aeroporto, em viagem doméstica com destino a São Paulo. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente  do  STJ  (CC  144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe  02/03/2016).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

010. Processo: 1.26.000.002503/2016-23 Voto: 6920/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Representação
apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando que presidente de uma associação
civil estaria se apropriando indevidamente de valores da entidade, além do que teria alienado um
imóvel da associação sem autorização, teve um acréscimo patrimonial vultuoso e vem praticando
atos intimidatórios para dificultar a participação dos associados na gestão da entidade. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de prejuízo a bens,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

011. Processo: 1.27.000.001596/2016-31 Voto: 6840/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297). Possíveis
irregularidades e fraudes em cartório de registro de imóveis, envolvendo eventual falsificação de
certidões por tabelião ou funcionários do cartório. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Os tabelionatos são serventias judiciais e estão imbricadas na máquina estatal,
mesmo quando os servidores têm remuneração pelos rendimentos do próprio cartório e não dos
cofres públicos (REsp 489.511/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 04.10.2004). Falsidade praticada
em detrimento de órgãos do Poder Judiciário Estadual.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

012. Processo: 1.28.000.001409/2016-82 Voto: 6827/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Representação anônima
comunicando que empresário possuiria significativo patrimônio, fruto de crimes de lavagem de
dinheiro  mediante  a  utilização de empresas administradas  por  interpostas  pessoas (laranjas).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b,
da  Lei  nº  9.613/98,  o  processo  e  o  julgamento  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  será  da
competência  da  Justiça  Federal  quando  praticado  contra  o  sistema  financeiro  e  a  ordem
econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal.Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam
a  ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de  competência  da  Justiça  Federal.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a

5



Ata da 661ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00293245/2016

persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

013. Processo: 1.29.000.003013/2016-32 Voto: 6972/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de incitação ao crime (CP, art. 286). Manifestação apresentada
na Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando que comunicador e apresentador de programa de
rádio  leu  uma  carta  aberta  que,  supostamente,  incitaria  a  violência.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Críticas relacionadas a leis defasadas, a autoridades que determinam a soltura
de criminosos, ao fato de a polícia não poder matar, sendo que só os bons morrem, etc. Ausência
de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de suas entidades
autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos que justifiquem a atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

014. Processo: 1.29.004.002122/2016-01 Voto: 6837/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  tentativa  de  estelionato  (CP,  art.  171  c/c  art.  14,  II).  Manifestação
encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o  noticiante  relata  ter  recebido
correspondência  de  uma  prestadora  de  assessoria  jurídica,  comunicando  que  ele  teria  sido
beneficiado por sentença indenizatória prolatada nos autos de ação civil pública. O representante,
no  entanto,  afirma  jamais  ter  tomado  iniciativa  jurídica  naquele  sentido.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32).  Crime praticado contra particulares.  Ausência de indícios de lesão a bem,
serviço ou interesse da União ou de qualquer de suas entidades autárquicas ou fundacionais.
Inexistência  de  elementos  que  justifiquem  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

015. Processo: 1.30.001.003742/2016-68 Voto: 6917/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,
relatando  supostos  desvios  de  recursos  e  gastos  abusivos  ocorridos  na  administração  de
condomínio de determinado edifício. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2ª
CCR). Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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016. Processo: 1.30.005.000368/2016-17 Voto: 6976/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  contra  idoso  (Lei  n°  10.741/03,  art.  99).  Manifestação
encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  comunicando  que  um  idoso  vem  sendo
submetido a condições degradantes por parte da filha. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de suas
entidades autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos que justifiquem a atribuição do
Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

017. Processo: 1.34.009.000291/2016-98 Voto: 6775/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Obtenção fraudulenta de empréstimo
consignado, junto à instituição financeira, em nome de beneficiário do Instituto Nacional do Seguro
Social  (INSS).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Instituição
financeira privada. Prejuízo suportado unicamente por particular. Instrução Normativa INSS/PRES
nº 28/2008, art.  53: O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados,
restringindo  sua  responsabilidade  à  averbação  dos  valores  autorizados  pelo  beneficiário  e
repasse à instituição financeira em relação às operações contratadas na forma do art. 1º desta
Instrução Normativa. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes
STJ  Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC
nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

018. Processo: 1.00.000.013133/2016-66 Voto: 6766/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º). Manifestação
apresentada à Sala  de Atendimento ao Cidadão,  em que o noticiante  comunica que sua ex-
esposa estaria recebendo o LOAS devido à sua filha, apesar de a criança estar residindo com ele
após a separação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações de
que o processo de guarda da criança ainda não havia sido encerrado. O pagamento do benefício
de prestação continuada foi cessado, em razão da constatação de que a menor não residia mais
com a mãe, tendo sido informado pelo pai que, no momento, a família não necessita do auxílio do
benefício. Irregularidade devidamente sanada pelo INSS. Não verificação da prática de crime no
caso, uma vez que a genitora era, até então, a representante legal da menor. Ademais, foram
pagos apenas dois meses após esta última ter ido morar com o pai, estando a guarda da criança
ainda sub judice. Homologação do arquivamento.

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

019. Processo: 1.02.002.000026/2015-01 Voto: 6802/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de tráfico de drogas (Lei  n° 11.343/06,  art.  33). Comunicação
encaminhada  via  e-mail,  noticiando  que  No  endereço  citado,  sem  referências,  localiza-se  o
campus  da  UFRJ,  onde amanhã  (09/04/2015)  ocorrerá  uma festa,  onde  haverá  o  tráfico  de
entorpecentes.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Inexistências de qualquer
indício material da suposta prática criminosa a justificar a instauração de investigação criminal.
Homologação do arquivamento.

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

020. Processo: 1.11.000.000656/2016-69 Voto: 6846/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
pessoa jurídica que deixou de enviar, no prazo legal, os dados relativos às suas movimentações e
notas fiscais dos meses de 12/2013 a 02/2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º da Lei nº 9.847/99. Aplicação de
multa. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

021. Processo: 1.11.000.001053/2016-84 Voto: 6798/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que,
de acordo com notícia veiculada em programa televisivo, nos últimos 06 meses foram praticados
898 homicídios contra negros e pardos e apenas 02 contra jovens brancos, sendo tais crimes de
autoria  desconhecidas,  de  acordo  com  alegações  das  autoridades  locais.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de autoria delitiva ou de elementos
capazes de justificar a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

022. Processo: 1.14.000.001863/2016-29 Voto: 6845/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (CP, art.
356).  Apuração  da  responsabilidade  pela  não  restituição  de autos  de  processo  em curso  na
Justiça Trabalhista, por advogado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência.
Constatação de que os autos foram devolvidos, ainda que após o prazo. Medidas administrativas
adotadas foram suficientes para solucionar o caso. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

023. Processo: 1.14.000.002410/2016-10 Voto: 6854/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de roubo (CP,  art.  157,  §2°,  I  e II).  Funcionário  dos Correios que foi
abordado,  quando  realizava  entregas,  por  indivíduos  armados,  que  subtraíram  algumas
encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Depoimento da vítima não foi
suficiente para identificar os responsáveis pela conduta criminosa. Ausência de indícios de autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

024. Processo: 1.14.000.002477/2016-54 Voto: 6851/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, §2°, I, II e V). Funcionário dos Correios que foi
abordado,  quando  realizava  entregas,  por  um  indivíduo  armado,  que  subtraiu  algumas
encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em local de pouco
movimento e distante de residências, sendo que o depoimento da vítima não foi suficiente para
elucidar  o  responsável  pela  conduta  criminosa.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

025. Processo: 1.14.000.002482/2016-67 Voto: 6852/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, §2°, I e II). Funcionários dos Correios que foram
abordado,  quando  realizavam  entregas,  por  indivíduos  armados,  que  subtraíram  algumas
encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Depoimentos das vítimas não
foram suficientes para elucidar o responsável pela conduta criminosa. Ausência de indícios de
autoria  delitiva.  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

026. Processo: 1.15.000.001824/2008-84 Voto: 7013/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

027. Processo: 1.22.003.000257/2016-94 Voto: 6961/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia crime formulada na Polícia Civil comunicando suposta prática de crimes
de descaminho e contrabando por lojistas de camelódromo. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). A Polícia Federal, considerando a situação fática apresentada (grande número
de envolvidos e risco de comoção social), ponderou entender não ser o caso de instauração de
inquérito policial, mas sim a adoção de uma ação coordenada de fiscalização, para que não haja
um favoritismo, bem como para que a medida tenha eficácia. Oficiada, a Delegacia da Receita
Federal informou que há uma ação fiscalizatória programada para o segundo semestre de 2016,
sendo  que,  como  já  ocorreu  em  outros  operações,  as  irregularidades  constatadas  serão
comunicadas ao MPF. Homologação do arquivamento.

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

028. Processo: 1.22.003.000483/2016-75 Voto: 6913/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
ordem  judicial,  que  determinou  a  transferência  de  paciente  para  hospital  que  realizasse  o
tratamento cirúrgico de que ele precisava. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O
Município  não  se  manteve  inerte  diante  da  decisão  judicial,  tendo  adotado  as  providências
cabíveis para promover a transferência do paciente. Ademais, verifica-se que houve a cominação
de multa diária para o caso de descumprimento da ordem (Enunciado n° 61 da 2ª CCR). Ausência
de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

029. Processo: 1.24.000.001281/2016-04 Voto: 6709/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  01/2007  a
05/2007,  após  o  óbito  do  segurado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de procurador cadastrado. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª
CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

030. Processo: 1.26.005.000143/2016-85 Voto: 6791/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §3º).  Supostas
irregularidades para obtenção de benefício previdenciário. Investigada, representando seus filhos,
pleiteou judicialmente a  concessão de benefício  por  morte,  após ter  sido indeferido o pedido
administrativo feito ao INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A investigada foi
indagada acerca do recebimento de um benefício assistencial de prestação continuada, o qual
fazia  jus  seu  filho,  por  razões  de  incapacidade  física,  tendo  respondido  positivamente  a  tal
questionamento. O simples fato de o benefício pleiteado ser inacumulável com outro que um de
seus  dependentes  já  recebia  não  leva  a  crer  que  a  autora  mascarou  tal  informação
deliberadamente, sendo crível o fato de a mesma desconhecer tal incompatibilidade entre tais
benefícios.  Não verificação da prática de crime. Homologação do arquivamento,  ressalvado o
disposto no art. 18 do CPP.

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

031. Processo: 1.27.001.000145/2016-77 Voto: 6843/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pela gerente de segurança de empresa responsável
pela execução de serviços de administração de aeroporto, comunicando a invasão, por moradores
locais, que jogavam futebol em área restrita, tendo o gerente executivo do aeroporto sido vítima
de ameaça por um dos indivíduos que ali estavam. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para prosseguir quanto ao suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Desnecessidade de
envio dos autos ao Ministério Público Estadual, uma vez que o Boletim de Ocorrência quanto ao
referido crime foi lavrado pela Polícia Civil do Estado, já havendo ciência dos fatos pelos órgão
estaduais de investigação criminal. Não verificação de eventual repercussão da conduta para a
segurança da aviação civil, uma vez que os indivíduos estavam no local para jogar futebol, não
havendo notícia de intenção propriamente de invadir, cabendo, portanto, à própria administração
do aeroporto tomar providências no sentido de não permitir o acesso de pessoas à área restrita.
Homologação do arquivamento.

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

032. Processo: 1.28.000.002157/2014-47 Voto: 6973/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).
Manifestação encaminhada à Sala  de Atendimento ao Cidadão,  narrando que advogado teria
desobedecido ordem judicial, que determinou o depósito de valores em juízo no prazo de cinco
dias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 04/2007. Ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, VI). Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV). Homologação do arquivamento.

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

033. Processo: 1.29.000.001952/2016-42 Voto: 6968/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 

11



Ata da 661ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00293245/2016

SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334-A). Comunicação acerca do aumento
do número de mortes de animais (cachorros), envenenados com o uso da substância estricnina
(provavelmente de origem uruguaia), em várias localidades da cidade. Noticiante informou que tal
substância  estaria  sendo  vendida  possivelmente  por  algumas  agropecuárias  da  localidade.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela Polícia Federal a
fim de verificar os locais em que estariam sendo cometidos os crimes de contrabando. Após a
investigação  em agropecuárias  da  região,  não  foi  localizada  qualquer  substância  a  base  de
estricnina, cuja venda é proibida no país. Ausência de materialidade delitiva. Inexistência 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

034. Processo: 1.33.003.000333/2016-88 Voto: 6826/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  04/2004  a
03/2005,  após  o  óbito  do  segurado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de procurador cadastrado. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª
CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

035. Processo: 1.33.003.000369/2016-61 Voto: 7074/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  12/2006  a
02/2008,  após  o  óbito  do  segurado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de procurador cadastrado. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual.  Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª
CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

036. Processo: 1.33.003.000384/2016-18 Voto: 7075/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  12/2005  a
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03/2006,  após  o  óbito  do  segurado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de procurador cadastrado. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª
CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

037. Processo: 1.36.001.000200/2016-10 Voto: 6710/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante comunica ter recebido intimação do Ministério Público Federal, via e-mail. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Correio  eletrônico provavelmente infectado por vírus.
Prática em que geralmente  são utilizados dados de contas falsos,  proxies  anônimos,  e-mails
gratuitos,  acessos  de  redes  wi-fi  gratuitas  ou  comprometidas,  acessos  de  cybercafés,  dentre
outros. Inviabilidade da persecução penal ante à ausência de indícios de autoria. Precedente da
2ª  CCR (Procedimento  n°  1.30.009.000143/2014-51,  Voto  n°  4878/2015,  Sessão  n°  625,  de
10/08/2015, unânime). Homologação do arquivamento.

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

038. Processo: 1.36.001.000202/2016-17 Voto: 6708/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante  comunica  ter  recebido  intimação  do  Ministério  Público  Federal,  via  e-mail,  para
comparecimento  em  audiência.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Correio
eletrônico provavelmente infectado por vírus. Prática em que geralmente são utilizados dados de
contas  falsos,  proxies  anônimos,  e-mails  gratuitos,  acessos  de  redes  wi-fi  gratuitas  ou
comprometidas, acessos de cybercafés, dentre outros. Inviabilidade da persecução penal ante à
ausência de indícios de autoria. Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 1.30.009.000143/2014-
51, Voto n° 4878/2015, Sessão n° 625, de 10/08/2015, unânime). Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

039. Processo: JF/MG-0056591-38.2015.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 6572/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. LEI Nº 9.613/98, ART. 1º.
MOVIMENTAÇÃO  FINANCEIRA  ATÍPICA.  MPF:  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  CRIME
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ANTECEDENTE  DE  COMPETÊNCIA FEDERAL.  DISCORDÂNCIA DO  JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU.  CPP,  ART.  28  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA
RECEITA FEDERAL. ATOS QUE OCORRERAM APÓS A VIGÊNCIA DAS ALTERAÇÕES DA LEI
Nº 9.613/98 PELA LEI Nº 12.683/12. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS
A PARTIR DE QUALQUER INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de
Fato instaurada a partir de relatório enviado pelo Conselho de Atividades Financeiras (COAF),
noticiando  a  possível  prática  do  delito  de  lavagem de dinheiro,  previsto  no art.  1º  da Lei  nº
9.613/98,  perpetrado,  em  tese,  por  contribuintes  pessoas  físicas  que  teriam  apresentado
movimentações  financeiras  atípicas.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu
judicialmente o declínio de competência, sustentando que, por ora, não há indícios da prática de
crime contra o sistema financeiro nacional ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  entidades,  tendo  feito  pesquisa  acerca  dos  antecedentes  criminais  dos
investigados, não encontrando nenhum procedimento criminal em nome dos respectivos. 3. O Juiz
da 11ª Vara Federal Criminal Especializada de Minas Gerais rejeitou o pedido formulado pelo MPF
por considerar precipitada a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual com base apenas
na inexistência de registros criminais envolvendo os investigados, sendo necessário ao menos um
aprofundamento a respeito da regularidade fiscal dos ora investigados. 4. O RIF evidencia que as
transações  nas  contas  mantidas  no  Banco  do  Brasil  são  incompatíveis,  o  que,  em  tese,
caracteriza, ao menos, omissão de receitas ou mesmo ocultação de recursos de terceiros, visto
que incompatíveis com a capacidade econômico-financeira presumida dos investigados. 5. Desse
modo, no caso em exame, o RIF mencionado noticia a existência de movimentação financeira
atípica, revelando indícios de lavagem de capitais, não podendo ser descartado, em princípio, o
interesse federal, uma vez que sequer houve pedido de informação à Receita Federal acerca da
renda declarada e eventuais bens pertencentes aos investigados. 6. Destaque-se, ainda, que os
atos que poderiam ser vinculados à possível sonegação fiscal foram praticados após a entrada
em vigor das alterações da Lei nº 9.613/98, implementadas pela Lei nº 12.683/12, que revogou o
rol  taxativo  de  crimes antecedentes,  permitindo a configuração  do  delito  a  partir  de qualquer
infração penal. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

040. Processo: JF/MOC-0003042-
58.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 6659/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, CP)
e uso de documento falso (CP,  art.  304).  Condutor  de veículo,  ao ser  abordado por  Policiais
Rodoviários  Federais,  apresentou  Autorização  Especial  de  Trânsito  que  continha  informações
falsas quanto à distância entre os eixos do reboque e quanto à capacidade máxima de tração do
cavalo-trator. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). 1) O condutor do veículo não tinha
conhecimento  da  falsidade  dos  dados  contidos  na  autorização  apresentada,  tendo  recebido
ordens dos gerentes e dos proprietários da empresa transportadora para a qual prestava serviço.
Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal em relação ao condutor investigado
em relação ao delito de uso de documento falso (CP, art. 304). Homologação do arquivamento. 2)
Possível responsabilidade dos administradores da pessoa jurídica pela prática do crime do art.
299 do CP, já que foram, em tese, responsáveis pela emissão do documento com declaração
falsa. Declínio de atribuição no âmbito do Ministério Público Federal, visto que o documento foi
emitido no Município de Guarulhos/SP, onde a empresa é sediada (CPP, art. 70). Desnecessidade
da homologação do declínio no âmbito  do MPF. Não conhecimento da promoção do declínio
interno. Remessa dos autos à PRM-Guarulhos.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela desnecessidade da
homologação do declínio no âmbito do MPF e homologação do arquivamento referente ao crime
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de  uso  de  documento  falso  (CP,  Art.  304),  com  devolução  dos  autos  à  origem,  para
encaminhamento à PRM-Guarulhos/SP, nos termos da promoção de fl. 40-40-v. Participaram da
votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

041. Processo: JF-OSA-0004999-60.2013.4.03.6130-
INQ

Voto: 6634/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato majorado em
detrimento da Caixa Econômica Federal, com a utilização de cheque fraudado. CP, art. 171, § 3º.
Aplicação do art.  28 do CPP. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que 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:  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.  Na
hipótese,  a agência da Caixa Econômica Federal  que mantém a conta bancária que sofreu o
desfalque situa-se na cidade de Rio do Sul/SC. CPP, art. 70. Atribuição da PRM com abrangência
territorial sobre o local da agência bancária sacada, vale dizer, onde houve o efetivo prejuízo à
vítima. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

042. Processo: JF-SS-0000477-88.2014.4.05.8202-
INQ

Voto: 6836/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM 
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência de crimes contra a ordem tributária,
contra a economia popular e, em virtude destes, de lavagem de dinheiro. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  33   2ª  CCR).  Afastamento  do  sigilo  fiscal  dos  investigados.
Anormalidade que indicasse algum desvio de conduta não evidenciada pela medida. Informação
da Receita Federal do Brasil de que não foi instaurado procedimento fiscal para apuração dos
fatos objeto do presente IPL.  Ausência de indícios de sonegação fiscal  ou de crime contra o
Sistema Financeiro Nacional. Necessidade de apuração dos delitos remanescentes  agiotagem e
lavagem de dinheiro dela decorrente. 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

043. Processo: 1.25.003.001847/2016-22 Voto: 6750/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  apropriação  indébita  por  parte  de
representante legal de empresa do segmento de vigilância localizada em Foz do Iguaçu/PR, que
teria  deixado  de  recolher  contribuições  e  mensalidades  sindicais  descontadas  de  seus
empregados.  CP,  art.  168.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).
Entendimento  de  que,  mesmo  tendo  natureza  jurídico-tributária  de  contribuição  parafiscal,  o
desvio ou não pagamento da contribuição sindical compulsória não atrai a competência da Justiça
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Federal, nos termos da Súmula nº 222 do STJ ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as
ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT."). Inexistência de ofensa direta
a bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades. Eventual lesão a particulares. Ausência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

044. Processo: JF/CE-0003515-55.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6744/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo qualificado contra uma
agência dos Correios na localidade de Porto das Dunas/CE, ocorrido em 02/09/2013. CP, art. 157,
§§ 1º e 2º, I e II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ação criminosa em que
dois agentes portando uma arma de fogo, um deles com o rosto encoberto por capacete, entraram
na agência  anunciando o assalto  e  ameaçando as pessoas presentes no local.  Ausência  de
vestígios materiais no local do crime. Reconhecimento dos autores do crime inviabilizado, eis que,
durante toda a ação, os funcionários foram obrigados a permanecer de cabeça baixa. Precária
qualidade  das  imagens  captadas  pelo  circuito  interno  de  segurança.  Autoria  delitiva  não
evidenciada. Inexistência de diligências outras capazes de alterar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento.

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

045. Processo: JF/CE-0005255-48.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6931/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar 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 10/2010 a 05/2011. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências  realizadas,  chegando  os  investigadores  à  conclusão  de  que  a  certidão  de  óbito
acostada ao feito não pertence ao titular do benefício, mas a seu homônimo, inclusive de pai e
mãe. Identificação, durante as pesquisas pela declaração de óbito, de um terceiro homônimo,
também  de  pai  e  mãe.  Possível  relação  entre  os  três  homônimos  referidos  apurada  em
investigação  à  parte,  que  poderá  evoluir  para  instauração  de  novo  inquérito  policial,  caso
verificados indícios de crime. Impossibilidade de oferta de denúncia por não haver prova apta a
concluir,  sem qualquer dúvida, quem teriam sido os autores do delito. Oitiva de dois filhos do
segurado, que foram uníssonos ao afirmar que um deles inutilizou o cartão de saque logo após o
falecimento do genitor.  Indícios de autoria não evidenciados. Inexistência de diligências outras
capazes de alterar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

046. Processo: JF/CE-0014526-96.2007.4.05.8100-
INQ

Voto: 6617/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO  PÚBLICO  (CP,  ART.  297).  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ART.  304).
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, §3º) MPF: ARQUIVAMENTO BASEADO NA
INEXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  PRESCRIÇÃO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática dos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297), uso de documento falso
(CP,  art.  304)  e  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP),  em  razão  da  utilização  de
documentos falsos em processo judicial com a finalidade de obter benefício de aposentadoria
rural.  Os  documentos  dizem respeito  a  três  autores,  todos  representados  pelo  advogado  do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canindé/CE, cujas respectivas ações foram protocoladas
em 07/08/2003,  04/02/2004  e  22/07/2004,  juntamente  com os  documentos  adulterados.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão da ausência de
justa causa para a propositura da ação penal ante a inexistência de indícios de autoria. Por fim,
ressalta  a  ocorrência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva,  vez  que  os  documentos  foram
apresentados no ajuizamento das demandas, já tendo decorrido 12 (doze) anos a contar das
respectivas datas de propositura. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, por considerar
presentes elementos suficientes que indicam a autoria, bem como por, a seu ver, não ter ocorrido
a prescrição, uma vez que as audiências aconteceram nos dias 29/01/2007 e 31/01/2007, não
havendo transcorrido o prazo prescricional.  4.  Conforme consta dos autos,  apesar do esforço
empreendido  pela  autoridade  policial,  de  fato  não  foram  encontrados  indícios  suficientes  da
autoria delituosa, nem sequer se vislumbram mais diligências pertinentes a serem requisitadas,
visto que a pessoa que seria a suposta atravessadora para dar entrada nos pedidos de concessão
do benefício rural  já  faleceu. 5.  O termo inicial  da prescrição da pretensão punitiva  estatal  é
contado a partir da data em que foram apresentados os documentos falsificados, ou seja, na data
do  ajuizamento  da  demanda  judicial  que  pleiteava  a  concessão  do  benefício  rural,  no  caso,
07/08/2003, 04/02/2004 e 22/07/2004, uma vez que a documentação adulterada foi  juntada à
petição inicial, não tendo sido apresentada apenas na data das audiências. Tendo em vista que a
pena máxima cominada abstratamente ao crime de estelionato qualificado é de 6 (seis) anos e 8
(oito) meses de reclusão, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos (CP, art. 109, inc. III), o
qual foi atingido em 07/08/2015, 04/02/2016 e 22/07/2016, respectivamente, revelando-se extinta
a punibilidade. 6. Insistência no arquivamento.

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

047. Processo: JF/ES-0000350-33.2011.4.02.5004-
PET.CR

Voto: 6654/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Procedimento Administrativo Criminal instaurado para apurar a possível prática do crime previsto
no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90, visto que o investigado teria praticado ilícitos no âmbito de seu
imposto de renda dos exercícios financeiros de 2008, 2009 e 2010. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informação oriunda  da  Receita  Federal  no  sentido  de  que  os  créditos
tributários parcelados foram integralmente liquidados por meio do pagamento do valor total. Falta
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: JF/PR/CAS-5006998-
56.2015.4.04.7005-SEM_SIGLA

Voto: 6637/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,
ART. 334. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 DO CPP
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C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório
Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 334 do Código Penal,
em virtude da apreensão de produtos de origem estrangeira, desacompanhados da comprovação
de  ingresso  regular  no  território  nacional,  com os  montantes  de  tributos  federais  sonegados
estimado em R$ 3.051,16, R$ 7.762,06, R$ 13.771,61, R$ 2.225,62, R$ 18.016,20, R$ 3.755,88 e
R$  487,42,  respectivamente  em  relação  a  cada  investigado.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante requereu o arquivamento, com fundamento no princípio da insignificância, considerando
que os débitos são inferiores a R$ 20.000,00, aplicando o teto considerado pela Portaria MF nº
75/2012. 4. Discordância da magistrada quanto ao arquivamento, tendo em vista que o valor dos
tributos sonegados por alguns investigados é superior a R$ 10.000,00, bem como há notícia de
reiteração da conduta delitiva em relação a outros. Somente quanto a uma investigada concordou
com o arquivamento promovido, tendo em vista o ínfimo valor do tributo iludido e a inexistência de
notícia de reiteração da conduta. 5. Notícia de reiteração da prática delitiva. O valor de alguns
tributos  iludidos  ultrapassa  o  valor  utilizado  como  limite  para  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância (R$ 10.000,00) nos crimes de descaminho. Enunciado 49 e Precedentes do STF,
STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

049. Processo: JF/PR/CUR-5039478-
05.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6664/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  EFEITO  NOCIVO  À  SAÚDE  HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de contrabando, previsto no art.
334-A do Código Penal, em decorrência da apreensão de 197 maços de cigarro de procedência
estrangeira.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com
suporte no princípio da insignificância. Discordância da Magistrada. Remessa dos autos a esta 2ª
CCR/MPF.  3.  Na  108ª  Sessão  de  Coordenação,  realizada  em  07/03/2016,  este  Colegiado
deliberou, à unanimidade, por expedir orientação no sentido de que se admite a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros,  excepcionalmente,  quando a
quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar a 153 (cento e cinquenta e três)
maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 4. No caso em tela, foram apreendidos 197
(cento e noventa e sete) maços de cigarros de origem estrangeira, supostamente importados com
fins  comerciais,  sem  o  cumprimento  das  exigências  legais,  pelo  que  deve  ser  dado
prosseguimento à persecução quanto ao crime de contrabando. 5. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

050. Processo: JF-RJ-0505165-40.2016.4.02.5101-
INQ

Voto: 6815/2016 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 possível crime contra a ordem tributária praticado por
representante de empresa do segmento de petróleo e gás, estabelecida na cidade do Rio de
Janeiro/RJ. Lei nº 8.137/90, art. 2º, inc. II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
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Ausência de recolhimento de imposto de renda retido na fonte relativo a pagamentos de trabalho
assalariado no período de janeiro a dezembro de 2008. Natureza formal do delito. Pena máxima
aplicável equivalente a 2 (dois) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal. CP,
art. 109, inc. V. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

051. Processo: JF-RO-0008392-55.2015.4.01.4100-
INQ

Voto: 6519/2016 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  USO  DE  RADIOFREQUÊNCIA  SEM  AUTORIZAÇÃO.  MPF:
ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL:  DISCORDÂNCIA (CPP,  ART.  28 DO CPP,  C/C A LC Nº
75/93, ART. 62-IV). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito
Policial instaurado para apurar o possível crime previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/97, tendo em
vista a exploração clandestina de radiocomunicação por meio de aparelho transceptor instalado
em veículo. 2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento por entender que,
em razão da baixa potência do equipamento (7.09 W), a conduta não se revestiria de relevância
penal. 3. O MM Juízo Federal discordou das razões apresentadas pelo Membro do Parquet, visto
que  há  elementos  nos  autos  que  demonstram  que  o  rádio  transceptor  apreendido  sofreu
modificações  eletrônicas  que  alteram  suas  características  de  transmissão,  o  que  afasta  a
presunção da regularidade de seus parâmetros de segurança, persistindo, assim, a potencialidade
lesiva da conduta, sendo incabível a aplicação do princípio da insignificância. 4. O crime ora em
apuração é classificado como crime de perigo abstrato, pelo que dispensa a comprovação de
qualquer dano,  presumindo-se o perigo.  5.  O fato  de o serviço de radiodifusão ser  de 'baixa
potência' não repele, por si só, a potencialidade lesiva da atividade, eis que, quando a legislação
define baixa potência, não o faz para fins de estabelecer um limite abaixo do qual inexista risco de
interferência  e/ou  necessidade  de  autorização  para  ser  operado,  mas,  sim,  para  estabelecer
critério de caracterização das chamadas rádios comunitárias. O conceito de 'baixa potência' não
autoriza,  portanto,  a  conclusão  de  que  transmissões  nos  níveis  citados  sejam incapazes  de
causar danos, pois as rádios comunitárias precisam de outorga para funcionamento. 6. No caso, a
utilização  clandestina  da  radiofrequência  se  deu  para  a  utilização  de  serviços  de
radiocomunicação  através  de  aparelho  transceptor  instalado  em  veículo.  Desse  modo,  a
excepcionalidade criada pela Lei nº 9.612/98 para as rádios comunitárias, com o parâmetro de
25W  a  consubstanciar  a  baixa  potência,  não  se  aplica  ao  caso,  já  que  se  trata  de  serviço
completamente diverso e fins distintos.  7. Além de haver divergência acerca do certificado de
homologação emitido pela Agência Reguladora, haja vista que o certificado juntado aos autos se
refere a um modelo diverso do apreendido, existe informação de que o referido rádio transceptor
sofreu modificações eletrônicas que alteraram suas características de transmissão, persistindo a
potencialidade  de  lesão.  8.  Designação de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

052. Processo: JF-SOR-0004406-23.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 6842/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada
para  apurar  suposta  prática  do  crime tipificado  no  art.  334  do  Código  Penal,  em virtude  da
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apreensão de produtos de origem estrangeira, desacompanhados da comprovação de ingresso
regular no território nacional, com o montante de tributos federais sonegados estimado em R$
5.878,25 (cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito por aplicação do princípio da insignificância
em relação  ao  crime  descrito  no  art.  334  do  CP.  Discordância  do  magistrado.  3.  Notícia  de
reiteração da prática delitiva. Circunstância que se revela penalmente relevante. 4. Precedentes
do  STF,  do  STJ  e  da  2ª  CCR/MPF.  5.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

053. Processo: JF/SP-0006200-10.2014.4.03.6112-
INQ

Voto: 6544/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. LEI Nº 7.492/86, ART.
19. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. LESIVIDADE DA CONDUTA. VULNERAÇÃO DO BEM JURÍDICO. ANÁLISE DOS
SEUS  EFEITOS  EM  UMA  PERSPECTIVA  AMPLIADA.  HIGIDEZ  E  CREDIBILIDADE  DO
SISTEMA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente na obtenção de
financiamento  fraudulento  para  aquisição  de  veículo.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito, entendendo pela atipicidade do fato, por considerar inegável
que o financiamento sob apreço, recaindo sobre um específico veículo, em nenhum momento
colocou em risco o  Sistema Financeiro  Nacional  em sua integralidade,  tampouco ameaçou o
patrimônio  do  banco,  assim  como que  a  operação  sob  enfoque  fora  realizada  sem maiores
cuidados quanto à veracidade dos documentos exigidos. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal Criminal
Especializada  de  São  Paulo  discordou  das  razões  ministeriais,  consignando  a  existência  de
inúmeros casos semelhantes e que cada um, isoladamente,  pode parecer  insignificante,  mas
como um todo não pode ser ignorado e, no caso, a tipicidade da conduta de obtenção fraudulenta
de financiamento. 4. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com destinação
específica e vinculada  com recursos públicos ou não, concedidos por instituições públicas ou
privadas   configura,  em  tese,  o  crime  previsto  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86  (e  não  o  de
estelionato). 5. Nesse contexto, como já decidido por esta 2ª CCR, ainda que se possa sustentar
que a lesão ao bem jurídico tutelado (higidez do Sistema Financeiro Nacional) não seja muito
expressiva, em face exclusivamente do valor monetário do financiamento obtido, não se pode
considerar  como reduzidíssimo  o  grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  do  agente  que,
mediante a utilização de documentos sabidamente falsos, obtém financiamento bancário com o
prévio e deliberado intuito de não adimplir as prestações avençadas. Ainda, a inexpressividade da
lesão ao bem jurídico deve ser analisada sob uma perspectiva aumentada, considerando-se a
totalidade do sistema. Isso porque a fraude perpetrada pelo agente, ainda que de pequena monta,
se considerado o potencial  econômico das instituições financeiras,  impacta a estabilização do
sistema como um todo (IPL Nº 00251/2013, unânime, 590ª Sessão, 16/12/2013). 6. No mesmo
sentido,  os  seguintes  precedentes:  Procedimento  JF/SP   0006020-15.2013.4.03.6181,  628ª
Sessão de Revisão, 21/09/2015, unânime; Procedimento JF/SP-0001815-69.2015.4.03.6181, 632ª
Sessão de Revisão, 23/11/2015, unânime. 7. Por fim, ressalte-se, a análise dos documentos que
instruem  os  autos  revela,  a  princípio,  a  possibilidade  da  prática  de  fraude  de  maneira  bem
elaborada e apta a iludir  a instituição financeira,  não havendo dados concretos a respeito de
ausência  de  cautela  na  concessão  do  financiamento.  8.  Designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

054. Processo: JF/UMU-5000039-09.2014.4.04.7004-
INQ - Eletrônico 

Voto: 6633/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar suposta prática, entre outros, do crime tipificado no art. 334 do Código Penal, em virtude da
prisão em flagrante de investigado abordado por policiais militares em um veículo carregado com
50 (cinquenta) pneus, de origem estrangeira. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do feito  por  atipicidade  da  conduta,  aplicando ao  caso  concreto  o  princípio  da
insignificância. 3. Notícia de reiteração da prática delitiva. Circunstância que se revela penalmente
relevante. 4. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de outro membro
para prosseguir na persecução penal.

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

055. Processo: JF/URA-0000710-36.2016.4.01.3802-
INQ

Voto: 6445/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO (LEI Nº 9.472/97,
ART. 183).  POTÊNCIA 193 WATTS. MPF: ARQUIVAMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO
PENAL EM CURSO PARA APURAR OS MESMOS FATOS (BIS IN IDEM). DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO (ART.  28 DO CPP C/C LC N°  75/93,  ART.  62,  IV).  DESIGNAÇÃO
OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar o crime de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicações
(Lei  nº  9.472/97,  art.  183),  em imóvel  situado em Uberaba/MG,  por  associação.  Potência  do
aparelho apreendido 193 Watts. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito,  considerando que os fatos objeto do presente apuratório foram abarcados por  outro
inquérito policial mais antigo, o qual deu início a ação penal que atualmente encontra-se em fase
recursal. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento promovido por considerar que desde julho
de 2013 a investigada vem exercendo as atividades irregularmente,  incindindo em nova ação
delitiva. Assim, havendo denúncia recebida e ação penal em curso, este fato constitui, por si só,
novo crime. 4. Existe ação penal que tramitou perante a 2ª Vara Federal de Uberaba/MG relativa à
conduta  criminosa  de  desenvolvimento  de  atividade  clandestina  de  radiofusão  praticada  pela
mesma investigada, cuja denúncia foi recebida em 03/11/2014, já tendo sido proferida sentença,
estando em fase de recurso no respectivo Tribunal Regional Federal. 5. Documentação acostada
aos  autos  demonstra  que  a  associação  investigada  detinha  uma  autorização  desde  2007,
concedida pelo Ministério das Comunicações, sendo que somente teria comunicado esse fato à
ANATEL em 2015 e requerido a respectiva licença para funcionamento da estação. Todavia, esta
autorização corresponde a endereço e coordenadas diferentes da estação ora fiscalizada pela
ANATEL,  bem como o  modelo  e  a  potência  do  aparelho  apreendido  não  correspondem aos
descritos na mencionada licença. 6. Considerando os elementos informativos trazidos, forçoso
concluir que os fatos aqui analisados não dizem respeito àqueles praticados quando da apuração
no Inquérito Policial nº 248/2013, o qual deu suporte à ação penal que atualmente está em fase
recursal, uma vez que o aparelho apreendido na fiscalização feita pela ANATEL em 22/10/2014
tem potência de 193 Watts, muito superior ao limite de 25W que era o permitido na licença, o que
configura nova prática delitiva. 7. Designação de outro membro para prosseguir na persecução
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penal.

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

056. Processo: PRM-JND-3422.2015.000136-0-INQ Voto: 6704/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível fraude para a obtenção do benefício de Amparo
Social ao Idoso. CP, art. 171, § 3º. Constatada suposta irregularidade na concessão do benefício
mencionado, tendo em vista que o esposo da segurada possuía vínculo empregatício na época
dos fatos, trabalhando como pedreiro e auferindo uma renda mensal de aproximadamente R$
500,00 (quinhentos reais), o que impediria o recebimento dos valores a título de amparo social por
ter  superado  o  limite  de  renda  per  capita  inferior  a   do  salário-mínimo  (art.  20  da  Lei  nº
8.742/1993). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificou-se nos autos que à
época da declaração sobre a composição do grupo e renda familiar,  o esposo da investigada
estava  realmente  desempregado.  A jurisprudência  do  STJ  pacificou-se  no  sentido  de  que  a
limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de provar
que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua
família,  pois  é  apenas um elemento  objetivo  para aferir  a  necessidade,  ou seja,  presume-se
absolutamente a miserabilidade quando demonstrada a renda per capita inferior a 1/4 do salário
mínimo (Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.112.557/MG, sob o rito dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC)). O entendimento mais atual a respeito do tema, consubstanciado
na Reclamação Constitucional nº 4374 do STF, comunga da mesma orientação, tendo em vista a
peculiaridade  da  situação,  já  que  o  requisito  financeiro  estabelecido  pela  lei,  interpretado
absolutamente,  permitiria que situações de patente miserabilidade social  fossem consideradas
fora do alcance do benefício  assistencial  em análise.  No presente caso,  considerando que o
esposo da investigada recebia um salário de cerca de R$ 500,00, valor aquém do salário mínimo
vigente à época, ainda assim faria jus ao benefício em comento. Elementar vantagem ilícita" não
caracterizada. Homologação do arquivamento.

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

057. Processo: PRM/SJR-3409.2013.000396-6-INQ Voto: 6657/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato contra entidade
de direito público, tendo em vista a venda de medicamentos pelo programa Farmácia Popular do
Brasil utilizando indevidamente CPF/nomes de pessoas já falecidas, no período de janeiro a julho
de  2012.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conforme
diligências realizadas, verificou-se que o sistema de informática utilizado para cadastrar as vendas
dos medicamentos  do  programa  Farmácia  Popular  não  acusava  se  o  CPF lançado  seria  de
pessoa falecida, bem como que os computadores usados tinham problemas com vírus, de forma
que perdiam os dados cadastrados. As vendas ocorridas indevidamente não foram intencionais,
tendo ocorrido devido a um erro no sistema que não informava a situação dos CPF's lançados.
Dolo de obter vantagem ilícita não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

22



Ata da 661ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00293245/2016

058. Processo: PRM/SJR-3409.2014.000366-5-INQ Voto: 6703/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. 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 declarado os valores que pagou ao empregado
a título de horas extras (R$ 362,21). 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

059. Processo: DPF/JFA-00650/2013-INQ Voto: 6615/2016 Origem: GABPR18-CARSM - 
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES

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

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
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei  nº 7.492/86) e de lavagem ou ocultação de
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bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), a atribuição para prosseguir na persecução penal é da
Procuradoria da República em Minas Gerais. 7. Atribuição do Procurador da República suscitante.

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

060. Processo: DPF/JFA-00663/2013-INQ Voto: 6759/2016 Origem: GABPR18-CARSM - 
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES

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

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 (PR/MG),  COM ATUAÇÃO NA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA.  1.  Inquérito
Policial instaurado com o objetivo de apurar possível crime contra o sistema financeiro nacional
(Lei nº 7.492/86, art. 19), praticado por particular que, mediante utilização de DAP (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 PR/MG,
tendo em vista a Resolução nº 600-021, de 19/12/2003, 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 Procurador da República oficiante na PR/MG suscitou o presente conflito de atribuições,
ressaltando que um auxiliar de secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais teria praticado o
crime  de  falsidade  ideológica  ao  emitir  irregularmente  a  DAP referida,  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  do financiamento  fraudulento  com fundos do PRONAF.  5.  Consta do  relatório  da
autoridade policial a informação de que referido secretário já foi indiciado como incurso no art.
299, parágrafo único, do CP, circunstância que reforça o entendimento de que o presente inquérito
não trata dos atos por ele praticados. 6. Tendo em vista a Resolução nº 600-021 do TRF da 1ª
Região que especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para processar e
julgar os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86) e de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), a atribuição para prosseguir na persecução penal é
da  Procuradoria  da  República  em  Minas  Gerais.  7.  Atribuição  do  Procurador  da  República
suscitante.

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

061. Processo: PR/SP-3415.2016.000073-6-INQ Voto: 6636/2016 Origem: GABPRM1-IBPS - ISAC 
BARCELOS PEREIRA DE SOUZA

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

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
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estelionato qualificado, previsto no art. 171, § 3º, do CP, em face da autarquia previdenciária. 2.
Consta  dos  autos  que,  no  ano  de  2008,  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  cinco  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, a Procuradora 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, a 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
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.  5.  Daí a
remessa  dos  autos  pelo  membro  oficiante  na  Procuradoria  da  República  no  município  de
Guarulhos/SP a esta 2ª CCR para dirimir o presente conflito de atribuições, na forma do art. 62,
VII, da LC nº 75/93. 6. Com efeito, extrai-se dos autos que o advogado ora investigado, figura
como possível  autor de crime de estelionato previdenciário em, pelo menos, 22 (vinte e dois)
inquéritos policiais por condutas análogas, instaurados individualmente para apuração de cada um
dos benefícios, tratando-se, portanto, de fatos diversos, ocorridos em circunstâncias de lugar e de
tempo  diferentes  e  ainda  em  benefício  de  pessoas  distintas,  perante  várias  agências  da
Previdência Social.  7. Tal o contexto, a circunstância dos benefícios previdenciários terem sido
irregularmente concedidos mediante a participação, em tese, do advogado ora investigado não
induz a tramitação conjunta de todas as investigações, seja porque autuadas separadamente para
viabilizar a apuração de cada benefício, cuja obtenção fraudulenta caracteriza crime autônomo,
seja porque a referida ação penal (Autos nº 0005916-49.2012,403.6119, apensados aos Autos nº
12207-39.2013.403.6181) encontra-se em fase distinta,  com audiência de instrução probatória
redesignada para o dia 9/11/2016. 8. De outra parte, não se vislumbra qualquer fundamento legal
para o  Juízo  Federal  da Seção Judiciária  de São Paulo  permanecer  prevento para todos os
inquéritos policiais instaurados contra o ora investigado em afronta às regras de competência
territorial. É que a aludida medida de busca e apreensão que teria motivado a remessa dos autos
simplesmente  não  ocorreu,  tendo  em vista  a  discordância  do  membro  do  Ministério  Público
Federal quanto à sua realização e o consequente oferecimento da denúncia contra o advogado
envolvido  na  fraude.  Não  há  que  se  falar,  destarte,  em  aproveitamento  de  provas.  9.
Conhecimento  do conflito  para fixar  a  atribuição da PRM do município  de Guarulhos/SP,  ora
suscitante.

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

062. Processo: 1.12.000.001476/2015-86 Voto: 6553/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  AQUISIÇÃO,  DISTRIBUIÇÃO OU REVENDA DE
COMBUSTÍVEL EM DESACORDO  COM AS NORMAIS  LEGAIS  (LEI  Nº  8.176/91,  ART.  1º).
REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR).  RATIFICAÇÃO  DO  DECLÍNIO.
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CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MPF E MP ESTADUAL CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO
DO PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. 1.  Notícia  de Fato instaurada para apurar a suposta
prática do crime de aquisição,  distribuição ou revenda de combustível  em desacordo com as
normais  legais  (Lei  nº  8.176/91,  art.  1º).  2.  Consta  dos  autos  que  os  comandantes  de  duas
embarcações  teriam  praticado  delitos  administrativos  e  ambientais.  Contudo,  não  houve
instauração de procedimento na esfera policial em razão do transporte irregular de combustível
não  ser  crime  ambiental.  3.  O  Ministério  Público  do  Estado  do  Amapá  entendeu  que  a
competência para apuração dos fatos é Federal, alegando que o assunto referente ao transporte
irregular  de  combustível  afeta  interesse  da  União.  4.  O  Procurador  da  República  oficiante,
entendendo não ser atribuição do Ministério Público Federal  prosseguir  na persecução penal,
suscitando conflito negativo de atribuições. 5. A conduta praticada pelos comandantes constitui
crime comum contra a ordem econômica (Lei  nº 8.176, art.  1º,  I  e art.  2º,  §1º),  não havendo
qualquer  relação  com  delitos  ambientais,  tampouco  existem  elementos  que  demonstrem  o
cometimento do delito em detrimento de interesse da União.  6.  Enunciado nº 38  2ª CCR: A
persecução penal da conduta ilícita de adquirir, distribuir e revender combustíveis em desacordo
com as normas estabelecidas no art. 1º, da Lei nº 8.176/91, não é da atribuição do Ministério
Público Federal, exceto quando houver interesse direto e específico da União, nos termos do art.
109,  IV  da  Constituição  Federal.  7.  Ratificação,  por  este  órgão  colegiado,  do  declínio  de
atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  8.  Dessa  forma,  resta  configurado  o  conflito  de
atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo
Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo
de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225).
9. Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
ao Exmo. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir o presente conflito de atribuições,
nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

063. Processo: 1.31.002.000110/2016-03 Voto: 6586/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES DE CONTRABANDO DE MOTOCICLETA (CP, ART.
334, §1º, II) E ESTELIONATO (CP, ART. 171). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO E DE DECLÍNIO
(ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO BASEADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DECLÍNIO INADEQUADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato
instaurada a partir de Representação Fiscal para fins Penais em razão da tentativa de exportação
clandestina para a Bolívia de uma motocicleta, a qual estava sem placa e sem chave na ignição, e
que foi  apreendida após troca de tiros com indivíduos que estavam em uma canoa no porto
clandestino Bananeiras. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com
consequente declínio, por considerar, primeiramente, que a conduta praticada não configuraria
contrabando,  uma  vez  que  a  motocicleta  não  é  mercadoria  proibida,  bem  como  não  se
enquadraria no crime de descaminho ante a ausência de menção, na Resolução da Câmara do
Comércio Exterior -  CAMEX, da relação comercial  em tela como fato gerador do Imposto de
Exportação.  Por  fim,  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  da
possível  ocorrência  do  crime  de  estelionato,  visto  que  a  motocicleta  possuía  restrição  de
alienação fiduciária e  não havia  indício  de reclamação do proprietário,  o  que demonstra uma
tentativa de obtenção de vantagem ilícita mediante manutenção de alguém em erro. 3. O artigo
334-A, §1º, II,  do Código Penal dispõe claramente que importar ou exportar clandestinamente
mercadoria  que  dependa  de  registro,  análise  ou  autorização  de  órgão  público  competente
configura  o  delito  de  contrabando.  A conduta  praticada  pelos  investigados amolda-se  ao  tipo
descrito  na  norma  penal  incriminadora,  uma  vez  que  houve  a  tentativa  de  transportar  a
motocicleta para a Bolívia clandestinamente, sem o preenchimento dos requisitos legais exigidos
para que a importação se desse de forma regular, o que implica, além de outras circunstâncias, a
sonegação dos tributos federais pertinentes. 4. Ademais, considerando as informações no sentido
de  que  a  motocicleta  possuía  restrição  de  alienação  fiduciária,  somada  à  inexistência  de
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reclamação do proprietário acerca do desaparecimento do bem, configura-se a possível conexão
com o  crime de  estelionato,  não  se  mostrando adequado o declínio  promovido  pelo  parquet
oficiante. 5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento
à persecução penal.

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

064. Processo: 1.00.000.005187/2016-58 Voto: 6635/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 337-A C/C ART.
71. MPF: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO. CPP, ART.
28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO EM OUTUBRO DE
2009. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito policial instaurado
para apuração de suposta prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação
previdenciária. 2. O Ministério Público Federal ofertou denúncia, acolhida pelo Órgão Especial do
TRF da 3ª Região quanto à imputação do crime previsto no art. 337-A do CP, concernente ao
débito representado pela NFLD nº 35.889.971-0. No tocante aos fatos de que trata o Auto de
Infração nº 35.889.973-9, determinou a suspensão da pretensão punitiva estatal relativamente ao
crime descrito no art. 168-A do CP, com amparo no art. 68 da Lei nº 11.941/09. 3. Na referida
decisão, os fatos ocorridos entre janeiro e setembro de 1999, também abrangidos pelo referido
Auto de Infração nº 35.889.971-0, foram considerados não atingidos pela prescrição da pretensão
punitiva, rejeitando-se o pedido de declaração de extinção da punibilidade formulado pelo MPF. 4.
A sonegação  de  contribuição  previdenciária  é  crime  material  e,  portanto,  considera-se  como
efetivamente  caracterizado  após  a  constituição  definitiva  do  crédito  no  âmbito  administrativo.
Nesse sentido, o teor da Súmula Vinculante nº 24, também aplicável ao delito previsto no art. 337-
A, inc. I, do CP. 5. No presente caso, consoante as informações acostadas à fl. 167, a constituição
definitiva do crédito ocorreu em 21 de outubro de 2009, de sorte que, apenas a partir dessa data
passa a fluir a contagem do prazo prescricional. 6. Assim, relativamente aos fatos ocorridos entre
janeiro e setembro de 1999, abrangidos pelo Auto de Infração nº 35.889.971-0, não houve, de
fato,  consumação da prescrição da pretensão punitiva.  7.  Designação de outro  membro para
aditar  a  denúncia,  facultando-se  ao  Procurador  da  República  oficiante  a  oportunidade  de
prosseguir na persecução penal, se assim entender pertinente.

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

065. Processo: 1.30.005.000306/2016-05 Voto: 6697/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). APREENSÃO DE 4
(QUATRO)  MÁQUINAS  CAÇA-NÍQUEIS  MONTADAS  COM  COMPONENTES  DE  ORIGEM
ESTRANGEIRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
PREMATURO ARQUIVAMENTO. NOTÓRIA EXISTÊNCIA DE COMPONENTES ESTRANGEIROS
NA COMPOSIÇÃO DAS MÁQUINAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cuida-se de
Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334, §
1º,  III),  em decorrência  da  apreensão  de  4  (quatro)  máquinas  eletrônicas  programadas  para
exploração de jogos de azar no interior de estabelecimento comercial, localizado em Niterói/RJ. 2.
O Procurador da República promoveu o arquivamento por entender que a materialidade do delito
em  comento  não  estaria  constatada,  visto  que  a  representação  encaminhada  não  veio
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acompanhada de laudo-técnico pericial apto a comprovar que algum componente das máquinas
apreendidas tivesse procedência estrangeira. Consta dos autos apenas parecer técnico emitido
pela ABINNE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica  e Eletrônica)  que,  em razão da sua
generalidade e falta de precisão técnica, não comprova de fato a procedência dos componentes.
Por fim, observa que o fato se encontraria sob a iminência de prescrição, pois restará fulminada a
pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato em 11/12/2016, ou seja, há menos de 5 (cinco)
meses, não havendo tempo hábil ao sucesso da investigação, sobretudo pela precariedade das
provas. 3. Informações contidas nos autos (Termo de Constatação Fiscal e Parecer Técnico da
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE) comprovam que as máquinas
caça-níqueis  apreendidas apresentam componentes importados,  sendo utilizadas para fins de
exploração  de  jogos  de  azar,  o  que  configuraria,  em  tese,  o  crime  de  contrabando.  4.  O
investigado mantinha quatro máquinas caça-níqueis em seu estabelecimento comercial,  sendo
fato notório que tais máquinas possuem componentes estrangeiros,  não havendo fundamento
para o arquivamento. 5. A apreensão das máquinas caça-níqueis ocorreu em 12/12/2008, não
havendo o transcurso do prazo prescricional para o delito em análise, o qual se dará apenas em
11/12/2016. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal  para prosseguir na
persecução penal.

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

066. Processo: 1.33.000.001210/2016-94 Voto: 6769/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REGULARIDADE NA VENDA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  AUSÊNCIA  DE  DILIGÊNCIA  QUANTO  À
REGULARIDADE FISCAL DA OPERAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de
manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento do Cidadão narrando a venda de título
de capitalização TRIMANIA em diversas ruas de Florianópolis/SC. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento ao argumento de que não haveria um único fato irregular
narrado,  tratando-se de mera  opinião  do  subscritor  contra  o  jogo na forma de  tais  títulos de
capitalização. 3.  O arquivamento promovido mostra-se prematuro,  uma vez que sequer foram
oficiadas a Receita Federal,  para que informasse acerca da regularidade fiscal  da venda dos
referidos  títulos  de  capitalização,  tampouco  a  SUSEP,  que  é  o  órgão  competente  para  a
fiscalização  da  constituição,  organização,  funcionamento  e  operações  das  sociedades  do
mercado de capitalização. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

067. Processo: DPF/CE/JN-00121/2016-INQ Voto: 6947/2016 Origem: GABPRM2-RRR - RAFAEL
RIBEIRO RAYOL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência de furto qualificado da agência do
Banco do Brasil  no município de Cariús/CE. CP, 155, § 4º,  I,  II  e IV.  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Ação delitiva praticada em detrimento de sociedade de
economia mista. Súmula nº 42 do STJ. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses
da  União  ou  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
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atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor ao Ministério Público Estadual.

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

068. Processo: DPF/JFA-00098/2016-INQ Voto: 7002/2016 Origem: GABPRM2-OFM - 
ONOFRE DE FARIA MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta comercialização irregular de medicamento abortivo em drogaria situada
na cidade de Juiz de Fora/MG (CP, art. 273, §§1º e 1º-B, I). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 33 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar
a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, Terceira
Seção,  DJe  27/03/2012;  Procedimento  MPF  nº  1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão,
11/05/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual. Sem efeito o Voto nº 4917, proferido na 655ª Sessão Ordinária
(08/08/2016), tendo em vista o equívoco material contido na análise do mérito, substituindo-o pelo
presente.

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

069. Processo: DPF/PPA/MS-0003/2016-INQ Voto: 7020/2016 Origem: GABPRM1-ELBC - ELTON 
LUIZ BUENO CANDIDO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível  prática do crime de uso de documento falso
(carteira de identidade). CP, art.  304. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª
CCR).  Apresentação  de  documento  falso  perante  o  DETRAN/MS,  a  agência  de  instituição
bancária privada e a Secretaria de Saúde do município de Ponta Porã/MS. Inexistência de lesão
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

070. Processo: DPF/RDO/PA-00095/2012-INQ Voto: 6752/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta ocorrência de fraude na declaração do imposto
de  renda  de  pessoa  física  relativa  ao  exercício  de  2007.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Noticiante que, perante a autoridade policial, esclareceu nunca ter
apresentado declaração do imposto de renda no valor de R$ 28.500,00, pois, à época, recebia um
salário de apenas R$ 700,00. Declaração falsa utilizada por terceiro (autor do delito) para contrair
financiamento junto a banco privado e que gerou um imposto a pagar em favor da Receita Federal
do Brasil.  Prejuízo ao particular e à instituição financeira. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços  e interesses da União ou de suas entidades.  Carência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

071. Processo: DPF/RDO/PA-00138/2015-INQ Voto: 6721/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta oferta de curso de graduação e de pós-graduação, em universidade
particular, sem o devido credenciamento no sistema do Ministério da Educação  MEC (CP, art.
171. Lei nº 8.078/90, art. 67). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). A
conduta em análise afeta o interesse e o serviço do Ministério da Educação, o qual possui a
competência para autorizar o funcionamento de instituição de ensino, havendo legitimidade do
Ministério Público Federal para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses
coletivos em sentido amplo. Remessa de cópia dos autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão
para conhecimento e providências que entender cabíveis. Todavia, sob a ótica penal, a conduta
em voga  não  lesiona  bens,  serviços  ou  interesse  direto  da  União  de  modo a  caracterizar  a
competência do MPF. Os fatos noticiados podem concretizar, em tese, crimes de estelionato e
contra as relações de consumo. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

072. Processo: JF/BG-0000423-82.2016.4.01.3605-
INQ

Voto: 6751/2016 Origem: GABPRM2-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime de apropriação indébita por
parte  de comerciantes estabelecidos no município  de Campinápolis/MT,  que estariam retendo
cartões magnéticos de indígenas para assegurar o pagamento de compras realizadas a prazo,
prática supostamente acompanhada de superfaturamento do preço das mercadorias. CP, Art. 168.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª CCR). Fato que não decorre, direta ou
indiretamente,  de  disputa  sobre  direitos  indígenas  (posse  de  terras  tradicionais  ou  de  uma
controvérsia de fundo cultural, religioso ou social). Ausência de indicativos de transindividualidade
do ilícito  noticiado  aptos  a  atingir  diretamente a  organização social  da comunidade indígena.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

073. Processo: 1.13.001.000108/2016-54 Voto: 6681/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  por  servidores  da  FUNAI
informando a prática  do  crime de estelionato  e  apropriação indébita  por  indivíduos indígenas
contra idoso indígena analfabeto e vivendo em situação de risco. CP, artigos 168 e 171. A vítima,
há cerca de 7 meses, teria entregado seus documentos, cartão do banco e senha aos supostos
autores, que iriam sacar o benefício de aposentadoria do INSS. No entanto, o idoso não recebeu
seu benefício, sendo constatado, inclusive, que foram feitos quatro empréstimos fraudulentos em
seu nome. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª CCR). O cartão do banco e os
documentos  da vítima já  foram recuperados pelos  servidores  denunciantes.  Condição  étnico-
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cultural  que  não  se  mostrou  como  elemento  indutor  ou  facilitador  da  prática  criminosa.
Inexistência de indicativos de transindividualidade do crime que pudessem atingir diretamente a
organização social da comunidade indígena, seus costumes e cultura. Ausência de elementos de
informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

074. Processo: 1.15.000.001918/2016-63 Voto: 6839/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  suposto  esquema  de  pirâmide  financeira.  Possível  crime  contra  a
economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª  CCR).  Fraude  alusiva  ao  esquema  de  pirâmide,  que  se  caracteriza  por  oferecer  a  seus
associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento
depende do ingresso de novos investidores. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de
indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.  Situação que não se assemelha aos
precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº
1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Sessão  nº  594,  20/03/2014;  Procedimento  nº
1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).  Homologação  do
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

075. Processo: 1.15.000.002135/2016-05 Voto: 6954/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  a  partir  de  denúncia  anônima,  na  qual  se  relata  a  ocorrência  de
supostos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro,  tráfico  de  drogas,  contra  a  ordem  tributária  e  a
organização do trabalho, receptação, corrupção, porte ilegal de armas, contra o sistema financeiro
nacional, praticados, em tese, por funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal,
da  Secretaria  Estadual  da  Fazenda,  de  tribunais  e  por  empresários.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de descrição efetiva de fatos que possam
caracterizar crimes da esfera federal. Narrativa anônima desprovida de elementos de informação
capazes de justificar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

076. Processo: 1.22.000.001681/2016-86 Voto: 6756/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
SETE LAGOAS-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  estelionato  majorado  referente  ao
pagamento do sinistro e de indenização oriunda do seguro obrigatório DPVAT. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº  32 da 2ª CCR).  Inexistência de lesão direta a bens,  serviços e
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interesses da União ou de suas entidades.  Prejuízo suportado pelas sociedades seguradoras
conveniadas responsáveis pelo pagamento. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª
CCR (Procedimento n° 1.00.000.001560/2013-59, Voto n° 5113/2014, 601ª Sessão de Revisão,
25/7/2014) e do STJ, Terceira Seção (CC nº 39.801/SP, DJ 1/2/2005 e CC nº 47.745/PB, DJ
30/3/2005). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

077. Processo: 1.22.001.000309/2016-42 Voto: 7016/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata supostas irregularidades em processos em curso perante a Justiça do
Estado  de  Minas  Gerais,  relacionados  com  a  invalidação  de  testamento  por  adulteração  no
registro.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Narrativa que não
evidencia ofensa direta 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
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

078. Processo: 1.23.000.002411/2015-74 Voto: 6758/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  na  qual  o  denunciante  relata  possível  lesão  a  direitos  trabalhista  de  seu  genitor,
solicitando informações relativas a eventuais direitos e à instância competente para conhecer dos
fatos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR). Ausência de indícios de
materialidade quanto à suposta prática de crimes de redução à condição análoga à de escravo ou
contra a organização do trabalho (CP, arts. 149 e 203). Hipótese em que se vislumbra possível
infração a normas de natureza laboral. Carência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público do
Trabalho.

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

079. Processo: 1.24.001.000125/2016-16 Voto: 6946/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária. Omissão no repasse de contribuições ao Instituto de Previdência do município de
Juazeirinho/PB, relativas aos servidores estáveis da Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde,
no exercício de 2015. CP, art. 168-A. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ª CCR). Valores
pertencentes  a  regime  próprio  de  previdência  municipal  (órgão  integrante  da  administração
pública local). Ausência de indícios de lesão direta a bem, serviços ou interesse da União ou de
suas  entidades.  Inexistência  de  elementos  que  justifiquem a  atribuição  do  Ministério  Público
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Federal. Precedente da 2ª CCR (Procedimento MPF nº 1.01.004.000203/2014-87, 609ª Sessão de
Revisão, de 28/10/2014). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

080. Processo: 1.25.000.002150/2016-07 Voto: 6707/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta comercialização de medicamentos sem o registro do órgão competente
ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B, I), por meio de sítio de internet. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar
a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, Terceira
Seção,  DJe  27/03/2012;  Procedimento  MPF  nº  1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão,
11/05/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

081. Processo: 1.25.002.000507/2016-94 Voto: 6754/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível ocorrência de ameaças por parte de suposto líder
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra contra particulares, bem como ameaças de invasões
e paralisações de rodovias, ocorridas no dia 14/03/2016, no município de Quedas do Iguaçu/PR.
Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº  32  2ª  CCR).  Questões de interesse local,
atinentes a interesses de uma empresa e à Polícia Militar. Inexistência de ofensa direta a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

082. Processo: 1.26.000.002170/2016-32 Voto: 6690/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação particular que narra a suposta prática do
crime de lesão corporal (CP, art. 129) cometido contra o representante, o qual teria sido agredido
por membros da diretoria do Sindicato dos Estivadores de Pernambuco, inclusive ficando com
sequelas  físicas.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  A  conduta  narrada  não  está
acompanhada de provas que evidenciem ter causado prejuízo a bens, serviços ou interesses de
entidade  federal.  Ausência  de elementos  de informação capazes de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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083. Processo: 1.28.000.000442/2016-95 Voto: 6674/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação encaminhada pela Corregedoria Regional da
Polícia Federal no Rio Grande do Norte, tendo em vista ter sido encontrado, no banheiro feminino
do  Aeroporto  Internacional  Aluízio  Alves,  um  cigarro  de  maconha  parcialmente  queimado  e
fragmentos da mesma erva embalados em pequeno saco plástico. Lei nº 11.343/06. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Os fatos narrados evidenciam ocorrência de
mero descarte do entorpecente. Não há qualquer indício, por mínimo que seja, de que o portador
pretendia embarcar em voo internacional ou que tenha descartado a droga após chegar de um
voo internacional. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo
direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

084. Processo: 1.29.000.000879/2016-91 Voto: 6757/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 30ª Vara do Trabalho de
Porto Alegre/RS, dando conta da possível ocorrência do crime de uso de documento falso. CP, art.
304. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Apresentação de atestado
médico supostamente falso por empregado de empresa privada. Documento que restou juntado
aos autos de ação trabalhista pela parte reclamada apenas com o propósito de dar ciência do
ocorrido na relação laboral ao Juiz da causa. Ação delitiva consumada no âmbito de relação de
natureza privada, não havendo, no caso, lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

085. Processo: 1.29.002.000391/2015-63 Voto: 6632/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal  (PIC) instaurado a partir  de representação formulada por
cidadão residente na cidade de Canela/RS, na qual relata a exploração de serviço de táxi aéreo
por empresa sediada naquele município sem a devida autorização do órgão competente. Suposta
prática  dos  crimes  tipificados  nos  arts.  65  e  67  da  Lei  nº  8.078/90  (Código  de  Defesa  do
Consumidor). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A atribuição da
Agência Nacional de Aviação Civil  ANAC como responsável pela fiscalização não atrai, por si só,
a competência federal. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

086. Processo: 1.29.011.000139/2016-26 Voto: 6809/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o denunciante relata que o seu pai teria recebido uma mensagem de texto SMS
em seu telefone celular informando que havia sido contemplado com um prêmio de R$ 10.000,00
em promoção de uma operadora de telefonia celular e que deveria ligar para um determinado
número para obter instruções a respeito da retirada do valor. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que denotam a possível ocorrência de crime
de  estelionato.  Eventual  prejuízo  em  detrimento  da  boa-fé  e  do  patrimônio  de  particular.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades. Carência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

087. Processo: 1.30.001.002649/2016-36 Voto: 6806/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por um guarda portuário, na qual
relata que vem sofrendo ameaças por ser obrigado a desempenhar suas funções desarmado em
uma área interna do Porto do Rio de Janeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª CCR). Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

088. Processo: 1.30.001.002777/2016-80 Voto: 6807/2016 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 manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar denúncia de que uma enfermeira estaria se passando por médica. CP, art.
282. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual exercício ilegal da
medicina.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para a persecução penal.
Precedente  da 2ª  CCR (Procedimento nº  1.29.011.000226/2014-11,  620ª  Sessão de Revisão,
11/5/2015, 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

089. Processo: 1.30.001.003170/2016-17 Voto: 6625/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  ofício  da  Polícia  Federal  que  encaminhou  expediente
referente  ao  disque  denúncia,  o  qual  informa  que  um  cidadão  possuiria  envolvimento  com
milicianos investigados na Operação Guilhotina. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Os delitos
narrados não estão acompanhados de elementos que demonstrem ter causado prejuízo a bens,
serviços ou interesses de entidade federal. A investigação denominada Operação Guilhotina está
tramitando na Justiça Estadual.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

090. Processo: 1.30.001.003266/2016-85 Voto: 6675/2016 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 que narra a suposto uso indevido de conta
corrente do representante mantida no Banco Brasil (sociedade de economia mista). CP, art. 171.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A conduta narrada não está acompanhada de provas que
evidenciem ter causado prejuízo a bens, serviços ou interesses de entidade federal. Súmula nº 42
do STJ: Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte
sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

091. Processo: 1.30.001.003757/2016-26 Voto: 6945/2016 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 manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o denunciante relata que integrantes de uma igreja evangélica eram induzidos a
fazer doações de seus bens sob pena de serem considerados fiéis de segunda categoria. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que denotam a
possível  ocorrência  de crime de estelionato.  Eventual  prejuízo em detrimento da boa-fé e  do
patrimônio de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou
suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

092. Processo: 1.31.000.000865/2016-10 Voto: 6956/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar denúncia acerca de possível irregularidade na divulgação
antecipada de ação fiscalizatória nos postos de combustíveis localizados em Porto Velho/RO, via
aplicativo WhatsApp, por parte de empresário atuante naquela capital. Suposta prática do crime
de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. CP, art. 265. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR). A simples menção à Agência Nacional do Petróleo na
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mensagem  encaminhada  pelo  ora  investigado  não  tem  o  condão,  por  si  só,  de  atrair  a
competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do ilícito em apuração. Conduta
que  não  atinge,  de  modo  direto,  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  -  in  casu,  mais
especificamente,  da  ANP.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar,  até  o
momento, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

093. Processo: 1.31.000.001083/2015-17 Voto: 6944/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  possível  prática do crime de estelionato por  parte  de
funcionário de uma sociedade de crédito, financiamento e investimento. CP, art. 171. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Caso em que uma pensionista do INSS
solicitou, em 30/10/2013, um empréstimo no valor de R$ 4.633,73. Assinatura de um contrato em
branco,  o  qual  teria  sido  preenchido  posteriormente  com  valor  diverso  do  acordo  com  o
representante  da  financeira.  Eventual  prejuízo  em  detrimento  da  boa-fé  e  do  patrimônio  de
particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

094. Processo: 1.34.001.003479/2016-68 Voto: 6753/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostas condutas ilícitas perpetrada por um gerente de
relacionamento de instituição bancária privada. Possível prática do crime de gestão temerária. Lei
nº 7.492/86, art. 4º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Investigado
que, na condição de gerente de relacionamento de uma agência bancária localizada em Praia
Grande/SP, teria aberto e gerido uma conta em nome de sua companheira, o que é vedado pelas
normas internas do banco. Ausência de qualidade especial do agente, que, à época dos fatos, não
era administrador ou controlador, bem como não apresentava autonomia e poder de decisão nas
questões relevantes da instituição.  Conduta amoldada ao crime de estelionato (CP,  art.  171).
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

095. Processo: 1.34.004.000812/2016-57 Voto: 6700/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, informando a suposta prática do crime de resistência (CP, art. 329). Indivíduo, que
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disse  ser  servidor  do  Ministério  Público  Federal,  interveio  na  ação  de  policiais  e  agentes
municipais quando estes estavam realizando atendimento de uma ocorrência de direção perigosa,
ato obsceno, tráfico e uso de entorpecentes, obstrução de vias, perturbação do sossego público,
em  via  pública.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  O  mero  fato  de  o  denunciado  ser
funcionário federal não atrai a competência descrita no art. 109 da CF/88. O delito narrado não
está acompanhado de provas que evidenciem ter causado prejuízo a bens, serviços ou interesses
de entidade federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

096. Processo: 1.34.007.000191/2016-81 Voto: 6948/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar irregularidades envolvendo o exercício de atividade profissional por parte de
odontóloga que estaria aplicando em seu consultório toxina botulínica para fins estéticos. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual infração profissional ou penal que
não evidencia lesão direta a bens, serviços e interesses da União. Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para a persecução. Precedente da 2ª CCR:
Procedimento  nº  1.29.011.000226/2014-11,  620ª  Sessão  de  Revisão,  11/5/2015,  unânime.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

097. Processo: 1.34.007.000311/2016-41 Voto: 6942/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de termo de declarações firmado por pessoa residente no
município de Marília/SP, no qual diz que sua filha foi vítima do crime de assédio sexual praticado
por  um pastor,  bem com relata  a  ocorrência  do crime de  apropriação  indébita  de  numerário
pertencente à igreja evangélica referida. CP, arts. 216-A e 168. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que não revelam ofensa a bens, serviços ou
interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

098. Processo: 1.34.009.000299/2016-54 Voto: 6943/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Delegacia de Polícia Federal em Presidente
Prudente/SP, dando conta de suposta fraude no redirecionamento de benefício previdenciário para
conta  bancária  de  terceiro,  em instituição  financeira  diversa  da  indicada  pela  segurada,  sem
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autorização para tanto. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fato que
não  evidencia  crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional.  Eventual  prática  do  crime  de
estelionato, em detrimento da boa-fé e do patrimônio de particular. Inexistência de lesão direta a
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

099. Processo: 1.34.016.000581/2015-61 Voto: 6755/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata a ocorrência de agressões e ameaças à idosa noticiante por parte do
enteado do filho e da nora. Possível prática do crime de maus tratos. CP, art. 136. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Circunstâncias fáticas que não revelam
ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

100. Processo: 1.34.017.000158/2016-32 Voto: 6800/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARARAQUARA-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  apropriação  indébita  por  parte  de
representante legal  de empresa privada, que teria  deixado de recolher  contribuições sindicais
descontadas de seus empregados. CP, art. 168. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  2ª  CCR).  Entendimento  de  que,  mesmo tendo natureza  jurídico-tributária  de contribuição
parafiscal,  o  desvio  ou  não  pagamento  da  contribuição  sindical  compulsória  não  atrai  a
competência  da Justiça  Federal,  nos termos da  Súmula nº  222  do  STJ ("Compete à  Justiça
Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT.").
Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades. Eventual
lesão a particulares. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

101. Processo: 1.34.026.000065/2016-07 Voto: 6950/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ASSIS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual a denunciante, cujos dados constam como sigilosos, relata ter sofrido agressões
e ameaças no convívio doméstico. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Circunstâncias  fáticas  que  apresentam  contornos  aptos  a  indicar,  se  confirmadas,
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providências  previstas na Lei  Maria  da Penha (nº  11.340/06).  Inexistência  de ofensa  a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

102. Processo: 1.35.000.001282/2016-67 Voto: 6702/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima feita perante a Sala de Atendimento
Cidadão, na qual  o representante narra condutas supostamente praticadas por Procurador do
Município de Aracaju/SE como, agressão a um idoso, anuência com a agressão de uma mulher
em embarcação de propriedade dele e utilização do nome de autoridade para intimidar pessoas.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Quanto  ao  fato  descrito  como  utilizar  o  nome  de
autoridades  não  é  narrado  sequer  em  que  circunstância  consistiria  tal  uso.  No  tocante  às
agressões sofridas por uma mulher em uma embarcação da propriedade do representado, há
vídeo  no  site  YouTube que  demonstra  claramente  que  a  vítima,  tentando embarcar  em uma
lancha de pequeno porte que estava ancorada na margem do rio, não conseguiu êxito, sendo
agredida  nas  proximidades,  mas  fora  da  embarcação.  As  condutas  narradas  não  estão
acompanhadas de provas que evidenciem ter causado prejuízo a bens, serviços ou interesses de
entidade  federal.  Ausência  de elementos  de informação capazes de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

103. Processo: 1.36.001.000129/2016-75 Voto: 6949/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia integral do IPL nº 0082/2015 para apurar possível
prática dos crimes de roubo ou furto de veículo automotor, falsificação de documento público e
adulteração de sinal identificador de veículo, eventualmente ocorridos na localidade de Timon/MA.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas que não
apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público do Estado do Maranhão.

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

Outras deliberações(Declínio)

104. Processo: 1.14.004.000222/2013-74 Voto: 6853/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito  Civil  instaurado  a  fim  de  apurar  suposto  recebimento  indevido,  por  advogados,  de
valores retroativos referentes a benefícios previdenciários de diversos segurados do INSS, no
âmbito de ações judiciais que tramitam na Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, como
forma de pagamento referente ao serviço prestado. O Procurador oficiante promoveu o declínio de
atribuições em favor da Defensoria Pública do Estado no município de Feira de Santana/BA, por
entender que o direito em questão que se busca a tutela é individual e disponível, não sendo
função institucional  do  MPF a sua  defesa.  Considerando a existência  do Enunciado  nº  6  da
PFDC1, os autos foram remetidos àquele órgão, o qual determinou o encaminhamento a esta 2ª
CCR em razão do declínio promovido tratar-se, em verdade, de arquivamento e pela questão
exposta  dizer  respeito  à  matéria  criminal.  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). A conduta em tese praticada pelos advogados, que
ajuizavam  ações  previdenciárias  e  cobravam  como  pagamento  os  valores  retroativos  dos
benefícios devidos aos segurados, de fato evidencia prejuízo sofrido por particulares, já que não
há  informação  acerca  da  irregularidade  no  direito  aos  benefícios  previdenciários  concedidos.
Trata-se de direito individual, podendo caracterizar conduta criminosa, além da repercussão civil
existente,  tendo  em  vista  a  informalidade  da  cobrança  de  valores  que  seriam  referentes  a
honorários advocatícios. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

105. Processo: 1.18.002.000027/2016-68 Voto: 6726/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Superintendência de Fiscalização da Agência
Nacional  de  Transportes  (ANTT),  informando  sobre  445  ocorrências  envolvendo  transporte
clandestino de passageiros no âmbito do Distrito Federal  e seu entorno.  Possível  prática dos
crimes de usurpação de função pública, evasão fiscal e receptação de veículos roubados. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuição (Enunciado n° 32  2ª CCR).
1) Crime de usurpação de função pública não caracterizado, pois necessário é que o agente se
faça  passar  por  ocupante  de  função  que  não  lhe  pertence,  enganando  ou  ludibriando  o
administrado.  Caso  em  que  os  usuários  do  serviço  sabem  que  se  trata  de  transporte  não
autorizado,  fora,  pois,  do sistema regular  de transporte  público,  mas optam por fazer  uso do
transporte clandestino. Ausência de indícios de fraude ou engodo. Matéria prevista no art. 231,
inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê sanção para o ato de transportar pessoas ou
bens  mediante  remuneração  quando  não  houver  o  licenciamento  da  autoridade  competente.
Atipicidade da conduta. 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 do
Distrito Federal e Territórios.

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

106. Processo: 1.20.001.000180/2016-47 Voto: 6680/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACERES-MT

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

Ementa: Notícia de Fato oriunda da Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Novo Comodoro
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APRCNA, relatando eventuais abusos praticados por militares do Exército e por funcionários de
empresa de segurança privada, em atividades de patrulhamento na zona rural de Comodoro/MT,
no cumprimento de ordens judiciais estaduais e em contexto de disputa de ocupação de terras.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Diante dos fatos apresentados,
mostrou-se caracterizado o exercício de atividade de polícia pelos investigados.  A matéria em
questão é de atribuição da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão (Controle Externo da Atividade
Policial e Sistema Prisional). Remessa dos autos àquele Colegiado, em cumprimento à Resolução
CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014, publicada em 24/04/2014.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
7ª  Câmara  de Coordenação e  Revisão,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da
votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

107. Processo: 1.24.000.001175/2016-12 Voto: 6955/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 7ª Vara Federal (Juizado Especial
Federal)  da Seção Judiciária da Paraíba para apurar  possível  prática do crime de estelionato
previdenciário nos autos de ação de concessão de salário maternidade de segurada especial. CP,
art.  171, § 3º. Promoção de declínio de atribuições que se recebe como arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Benefício indeferido, pois a autora não logrou comprovar o exercício de
atividade  rural  nos  (dez)  dez  meses  anteriores  ao  requerimento.  Pedido  também  julgado
improcedente  pelo  Juízo  federal.  Ausência  de  indícios  da  prática  do  crime  de  estelionato
previdenciário. Homologação do arquivamento.

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

108. Processo: 1.34.008.000282/2016-15 Voto: 6672/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Recebimento  de  cópias  das  principais  peças  de  Reclamação  Trabalhista,
encaminhada  pelo  Juízo  da  Vara  do  Trabalho  de  Leme/SP,  tendo  em vista  a  ocorrência  de
irregularidades na marcação de ponto eletrônico, bem como a não fruição regular do intervalo
intrajornada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos
para  se  definir  a  repercussão  penal  sobre  os  fatos.  Verifica-se,  por  ora,  a  ocorrência  de
irregularidades trabalhistas, de modo que eventuais demandas coletivas que decorram dos fatos
descritos são de atribuição do Ministério Público do Trabalho. Caso, eventualmente, o MPT apure
indícios da prática de algum ilícito criminal, o Ministério Público Federal será comunicado para a
tomada das medidas cabíveis. Homologação do arquivamento e remessa de cópias ao Ministério
Público do Trabalho, nos termos do art. 84-II, da LC nº 75/93.

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

Homologação de Arquivamento

109. Processo: DPF/AC-00127/2016-INQ Voto: 6740/2016 Origem: GABPR1-VHCT - VITOR 
HUGO CALDEIRA TEODORO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta tentativa do crime de furto qualificado contra a
agência dos Correios na cidade de Rio Branco/AC, ocorrido em 07/12/2015. CP, art. 155, § 4º, I,
c/c art. 14. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ação criminosa que deixou
apenas danos nas instalações da agência, nada subtraindo de valor. Fragmentos, aparentemente
deixados pelos criminosos na cena do crime, foram colhidos e submetidos à perícia papiloscópica
e  inseridos  no  sistema  de  digitais.  Conforme  laudo  pericial,  porém,  não  houve  êxito  na
identificação dos possíveis autores do crime. Oitiva do atendente, do vigilante e do gerente, que
não  puderam  aclarar  as  investigações  por  não  terem  presenciado  os  fatos.  Inexistência  de
diligências  outras  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.  Homologação  do
arquivamento.

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

110. Processo: DPF/CZS-00189/2013-INQ Voto: 6742/2016 Origem: GABPRM1-TPC - THIAGO 
PINHEIRO CORREA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar supostas irregularidades e inconsistências praticadas por
agricultores  familiares  em Declarações  de  Aptidão  ao  PRONAF (DAP).  Possíveis  fraudes  na
concessão de créditos a beneficiários do programa federal. CP, 171, § 3º, e 299; Lei nº 7.492/86,
art.  19. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Notícia de cancelamento nos
casos em que observadas incongruências nas declarações. Informação do Banco do Brasil de
que  não  foram  verificadas  irregularidades  em  operações  de  crédito  na  linha  do  PRONAF
envolvendo os pequenos agricultores indicados pela autoridade policial. Prescrição da pretensão
punitiva quanto às declarações firmadas no ano de 2003, relativas ao município de Cruzeiro de
Sul/AC.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

111. Processo: DPF/GVS/MG-00269/2015-INQ Voto: 6811/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo qualificado contra uma
agência dos Correios no município de Divino/MG, ocorrido em 17/05/2013. CP, art. 157, § 2º, I e II.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ação criminosa em que um indivíduo, com
capacete na cabeça, portando uma arma de fogo, se aproximou do caixa e anunciou o assalto.
Oitiva dos funcionários da agência. Ausência de vestígios materiais no local do crime. Autoria
delitiva  não  evidenciada.  Inexistência  de  diligências  outras  capazes  de  alterar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

112. Processo: DPF/JFA-00437/2014-INQ Voto: 6816/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes descritos nos arts. 299 e 304
do CP, consistente na falsidade de folha de ponto juntada aos autos de reclamatória que tramitou
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perante o Juízo da Vara do Trabalho de Muriaé/MG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Constatação de que as folhas de ponto relativas à parte reclamante, fornecidas pela
empresa reclamada, foram preenchidas em todos os dias com horários uniformes,  o que,  no
âmbito  da  Justiça  do  Trabalho,  nos  termos  da  Súmula  nº  338  do  TST,  denomina-se  horário
britânico e não tem validade. Controle de frequência que, apresentando tal característica, não
possui aptidão para induzir em erro o Juiz do Trabalho. Ausência de potencialidade lesiva. Falta
de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

113. Processo: DPF/JZO/BA-0081/2012-INQ Voto: 6817/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de julho/2004 a janeiro/2005. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligências realizadas. Oitiva de dois filhos e um enteado da segurada, beneficiária, ocasião
em que todos negaram ter efetuado os saques ou ter conhecimento de quem o fez. Hipótese em
que a autarquia previdenciária e a instituição bancária não identificaram o recebedor do benefício,
notadamente pelo decurso de mais de 11 (onze) anos do último saque irregular.  Ausência de
indícios  de autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  outras  capazes de alterar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

114. Processo: DPF-OPE-00006/2016-INQ Voto: 6706/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de furto (CP, art. 155). Subtração de um
fogão elétrico, um aparelho televisor e materiais de limpeza do interior da agência do INSS no
município de Oiapoque/AP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Laudo de exame
pericial informa que não foi possível detectar fragmentos de impressões digitais que pudessem
ajudar na identificação dos autores. O local não dispõe de sistema de vigilância por câmeras. Não
houve  testemunhas  oculares.  Inviabilidade  de  novas  diligências.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

115. Processo: DPF/PE-INQ-00617/2012 Voto: 6939/2016 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de sonegação fiscal e de
lavagem de dinheiro por parte de ex-servidor do DNOCS  Departamento Nacional de Obras contra
a Seca. Lei nº 8.137/90, art. 1º, I e Lei nº 9.613/98, art. 1º, V. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  de  que  o  ex-servidor  teria  desviado  recursos  públicos  federais
destinados à construção  da  Barragem de Jucazinho/PE,  o  que  teria  acarretado  um aumento
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patrimonial  incompatível  com  os  proventos  recebidos,  oportunamente  omitido  de  suas
declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física. Aplicação da pena de demissão no âmbito
de Processo Administrativo Disciplinar. Condenação em sede de Ação Civil  Pública à pena de
ressarcimento ao erário, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com
o Poder Público. Informação da Receita Federal do Brasil, contudo, de que não existe ação fiscal
em  curso  ou  encerrada  em  desfavor  do  ora  investigado.  Fatos  ensejadores  da  sonegação
verificados entre os anos de 1999 e 2005, já alcançados pelo instituto da decadência. Ausência de
constituição definitiva do crédito. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF.
Impossibilidade de reconhecer o ilícito de lavagem de ativos ou ocultação de bens como crime
consequente. Fatos, ademais, anteriores à vigência da Lei nº 12.683/12, que passou a incluir no
rol das infrações penais antecedentes do ilícito de lavagem os crimes contra a ordem tributária.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

116. Processo: DPF/RDO/PA-00082/2011-INQ Voto: 6801/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  suposta irregularidade na obtenção de financiamento
junto  ao  PRONAF  (DAP),  por  meio  de  utilização  indevida  de  dados  de  terceira  pessoa  em
dezembro de 2003. Lei nº 7.492/86, art. 19. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Inúmeras diligências realizadas ao longo do tempo não obtiveram êxito em identificar a autoria
do delito. Prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o transcurso de mais de 12 (doze)
anos desde a data dos fatos (2003). Delito do art. 19 da Lei nº 7.492/86 cuja pena máxima é de 6
(seis) anos.  Prescrição expressa no art.  109,  III,  do Código Penal.  Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

117. Processo: SR/DPF/MG-00231/2015-NOTCRI Voto: 6741/2016 Origem: GABPR15-TMFM - 
THIAGO MENICUCCI FRANKLIN 
DE MIRANDA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 138 c/c art. 141,
II,  do CP, a partir de representação formulada pelo Juiz titular da 26ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Minas Gerais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Advogados
que, na defesa de um clube de futebol, apresentaram exceção de suspeição em face do referido
magistrado, arguindo a sua suposta parcialidade na condução de uma execução fiscal em que
são partes a União e a agremiação esportiva mineira. Oitiva dos investigados, que esclareceram
não ter havido intenção de ofender a honra do magistrado, realçando-se que um incidente de
suspeição exige a narrativa de fatos ensejadores da alegada parcialidade e que isso ocorreu
dentro dos limites da lei. Expressões que, embora inadequadas, foram utilizadas apenas com o
intuito de defender os interesses do cliente no bojo de uma exceção de suspeição, não acolhida,
por  maioria,  pelo  TRF  da  1ª  Região.  Caso  em que  não  se  vislumbra  dolo  na  conduta  dos
advogados, ou seja, uma ação dolosa e deliberada para ofender a honra do magistrado. Ausência
do ânimo de caluniar. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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118. Processo: SRPF-AP-00262/2015-INQ Voto: 6848/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de denunciação caluniosa (CP, art.  339). Suposta conduta atribuída a
cidadão,  que  teria  dado  causa  à  instauração  de  investigação  administrativa  contra  policiais
federais.  O  investigado  foi  abordado  pelo  agentes  e,  considerando  que  teria  sido  de  forma
indevida e abusiva, representou o fato à Corregedoria Regional da Polícia Federal no Amapá.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Procedimento Administrativo instaurado
contra  os  policiais  federais  transcorreu  normalmente  e  concluiu  pela  improcedência  das
alegações,  gerando  o  presente  IPL  ante  a  provável  prática  de  denunciação  caluniosa  pelo
investigado. Não restou comprovado o dolo específico do crime em comento. É preciso que o
agente do crime de denunciação caluniosa tenha conhecimento de que o imputado é inocente.
Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

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

119. Processo: SR/PF/CE-00819/2014-INQ Voto: 6627/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, do Código
Penal,  em virtude  da  suposta  venda  de  medicamento  sem  registro  na  ANVISA.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Embora as inscrições em língua estrangeira nas
cartelas apreendidas configurem indícios de importação do medicamento, não se vislumbra, no
caso, elementos suficientes para identificar a autoria delitiva. Diligências possíveis já realizadas,
inclusive,  com  a  oitiva  do  destinatário  do  material.  Aquisição  do  medicamento  de  um
desconhecido, via internet. Inexistência de diligências outras, após o decurso de mais de 3 (três)
anos, capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

120. Processo: 1.01.004.000231/2015-85 Voto: 6731/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, relatando que dois então candidatos a deputado distrital nas eleições de
2014, teriam contratado 3.500 adolescentes cada um, com idades entre 15 e 17 anos,  como
cabos  eleitorais  de  campanha,  prometendo-lhes  bolsas  de  estudo  na  Escola  Técnica  de
Brasília/DF  como  pagamento  pelo  trabalho  desempenhado.  Suposta  prática  do  crime  de
corrupção  eleitoral.  Lei  nº  4.737/65,  art.  299;  Lei  nº  9.504/97,  art.  100-A,  §  5º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação de que a Escola Técnica de Brasília
oferece cursos técnicos profissionalizantes gratuitos e de que a forma de acesso a eles se dá por
meio de aprovação em processo seletivo semestral, exigindo-se do candidato comprovação de
estar regularmente matriculado no 2º ano do ensino médio ou já formado. Ausência de indícios
mínimos da prática delituosa, notadamente a identificação dos adolescentes contratados e a sua
abordagem pelos  candidatos,  de  modo  a  permitir  a  instauração  de  investigação  de  natureza
criminal.  Falta  de  justa  causa  para  deflagração  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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121. Processo: 1.04.100.000025/2016-56 Voto: 6732/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar notícia de suposta falsificação ou uso
de escrituração contábil falsa nos autos de Prestação de Contas apreciada pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Sul, referente às contas do exercício financeiro de 2011 do Diretório
Estadual  do Partido Socialista  Brasileiro   PSB.  Código Eleitoral,  arts.  349 e 353.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Material apreciado por perito do MPF, que concluiu
pela ausência de indícios de falsificação documental na escrituração retificadora, ressaltando que,
apesar de não ser possível a substituição dos livros Diário e Razão por novos demonstrativos, o
exame comparativo revela que as diferenças apontadas entre os demonstrativos parecem ser
essencialmente oriundas de metodologias diversas de escrituração e contabilização e de erros de
lançamento. Materialidade delitiva não evidenciada na hipótese. Homologação do arquivamento.

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

122. Processo: 1.11.000.000395/2016-87 Voto: 6953/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado a partir de manifestação ofertada perante a
Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  noticiando  possíveis  irregularidades ocorridas  no  curso  de
processos instaurados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Alegação de interferências indevidas e de violação ao
Código de Ética da Magistratura. Referências, também, à atuação de Procurador do Trabalho, da
Polícia Federal e do Presidente do Sindicato dos Radialistas do Estado de Alagoas, em relação,
direta ou indireta, com procedimento de eleição sindical em trâmite naquela Corte. Relato que
apenas demonstra a insatisfação do representante quanto às decisões proferidas nos referidos
feitos. Ausência de indícios concretos de prática de ilícito penal por parte dos noticiados. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

123. Processo: 1.11.000.001368/2015-41 Voto: 6797/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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 o vínculo empregatício na CTPS (R$
150,00).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Valor  suprimido  inferior  a  R$
10.000,00. Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância
aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa
forma,  como  a  Lei  n°  11.457/07  considerou  como dívida  ativa  da  União  também os  débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária,  razão pela
qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  a  estes  últimos  delitos.
Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP,
Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.
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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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

124. Processo: 1.11.000.001522/2015-84 Voto: 6649/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível irregularidade na percepção de benefício relativo
ao Programa Bolsa Família. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Investigada  que  estaria  fora  do  perfil  exigido  pelo  referido  programa.  Constatação  de  que  a
investigada, durante a maior parte do tempo, enquadrava-se nos requisitos para o recebimento do
benefício, atendendo ao critério de renda máxima per capita. Somente teria havido o recebimento
irregular de 3 (três) parcelas, visto que passou a ser servidora municipal desde abril  de 2011,
tendo o benefício sido cancelado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Maceió/AL
em levantamento feito. Realidade fática em momento algum omitida pela investigada. Dolo de
obter vantagem ilícita não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

125. Processo: 1.13.000.000935/2016-58 Voto: 6736/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de falsidade ideológica por parte
de corretor de imóveis que apresentou renuncia à sua candidatura nas eleições do CRECI da 18ª
Região. CP, art. 299. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Alegação de que o
investigado, ao formalizar a sua renúncia, teria inserido informações falsas em seu requerimento e
de  que  o  ato,  praticado  poucos  minutos  antes  do  término  do  prazo,  seria  um artifício  para
inviabilizar  a candidatura dos demais membros da chapa. Conduta que se revela,  entretanto,
atípica,  pois  não se encontra presente o especial  fim de agir,  ou seja,  a ação dolosa com a
finalidade  de  prejudicar  direito,  criar  obrigação  ou  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente
relevante. Mero exercício regular de um direito. Falta de justa causa para dar prosseguimento à
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

126. Processo: 1.13.000.001165/2016-61 Voto: 6958/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato em face do INSS,
decorrente da concessão irregular de benefício. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia anônima desacompanhada de prova ou indícios de prática
delitiva.  Informação  do  INSS  de  que  não  há  registro  de  recebimento  de  benefício  pelo  ora
investigado.  Materialidade delitiva  não caracterizada.  Falta  de justa  causa para prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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127. Processo: 1.13.000.001345/2016-42 Voto: 7015/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para viabilizar a alienação antecipada de veículos apreendidos nos
autos de ações penais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Requerimentos de
alienação  antecipada  de  veículos  já  formulados  ao  Juízo  competente,  conforme  atestam  as
petições acostadas ao presente feito. Exaurimento do objeto. Homologação do arquivamento.

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

128. Processo: 1.13.000.001374/2016-12 Voto: 6651/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  8  (oito)  representações  feitas  por  meio  da  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  apresentadas  de  forma  manuscrita,  noticiando  fatos  aleatórios,
elencados sem encadeamento lógico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos
narrados são extremamente genéricos e não permitem o início de investigações. O representante
já teria interposto mais de 50 (cinquenta) representações nos últimos meses, sempre manuscritas
e sem concatenar os fatos de forma coerente. Em relação aos eventuais crimes de atribuição do
Ministério Público Federal, notadamente homicídios de policiais federais, furto de bens e tráfico
internacional  de  entorpecentes,  inexistem indícios  materiais  que  justifiquem a  instauração  de
investigação,  visto  que  o  representante  não  fornece  dados  mínimos  acerca  das  condutas
relatadas. Ausência de suporte probatório mínimo. Falta de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

129. Processo: 1.14.000.002317/2016-13 Voto: 6630/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir cópia de Procedimento Preparatório versando sobre supostas
irregularidades alusivas à comercialização de títulos de capitalização. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Expediente cujo arquivamento foi homologado pela 3ª Câmara de
Coordenação e Revisão/MPF diante da generalidade da denúncia e da existência de diversas
reclamações  relacionadas  ao  tema,  formulada  pelo  próprio  representante,  que,  neste
procedimento,  instado  a  esclarecer  os  fatos  tidos  como ilícitos,  limitou-se  a  encaminhar  uma
mensagem eletrônica e uma manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão,
sem,  contudo,  esclarecer,  precisamente,  qual  a  conduta,  em tese,  criminosa  a  ser  apurada.
Representação genérica, desprovida de indicação de ato ilícito específico. Questão que aparenta
ser apenas de índole extrapenal, sob apuração do MPF em diversos procedimentos, conforme
aponta  a  certidão  acostada  ao  feito  e  a  referida  decisão  da  3ª  CCR.  Homologação  do
arquivamento.

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

130. Processo: 1.14.000.002379/2016-17 Voto: 6935/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  de  furto  qualificado  por
arrombamento à agência dos Correios localizada no bairro de São Cristóvão, Salvador/BA. CP,
art. 155, § 4º, III. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ação criminosa iniciada
com o acesso às dependências a partir do telhado e a destruição do alarme de segurança. Exame
pericial  realizado  no  local  e  prédios  adjacentes,  sem,  contudo,  identificar  vestígios.  Baixa
qualidade das imagens do circuito interno decorrente do uso de filmadoras desprovidas do recurso
de iluminação noturna. Eventuais testemunhas não localizadas. Ausência de indícios de autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  outras  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.
Homologação do arquivamento.

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

131. Processo: 1.14.000.002627/2016-20 Voto: 6936/2016 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 por dois indivíduos
armados contra um carteiro motorizado, ocorrido no bairro de Monte Serrat,  Salvador/BA, em
25/04/2016.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conforme  se  extrai  da
documentação acostada ao feito, o carteiro da EBCT não foi capaz de reconhecer os autores do
delito  ou  de  fornecer  características  biométricas  suficientes  para  viabilizar  a  sua  posterior
identificação. 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

132. Processo: 1.15.000.000511/2016-19 Voto: 6746/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, dando conta de que uma empresa estabelecida na cidade de Fortaleza/CE teria se
negado a emitir nota fiscal relativa à venda de uma porta. Possível crime contra a ordem tributária.
Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos
mínimos aptos a indicar a materialidade delitiva ou mesmo a existência do crime. Noticiante que,
instada  a  prestar  maiores  esclarecimentos,  permaneceu  inerte.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

133. Processo: 1.15.000.000716/2016-02 Voto: 6655/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima por meio da Sala de Atendimento ao
Cidadão informando a possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°),
praticado, em tese, por médico que não estaria fornecendo recibo da realização de suas consultas
particulares.  Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal
informou que o referido contribuinte foi submetido à Ação Fiscal encerrada em 14/12/2001, a qual
resultou em lançamento no valor de R$ 785,01 e que, em razão do tempo transcorrido e do
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pequeno valor,  não há arquivos com a documentação do procedimento fiscal.  Inexistência de
outros  processos  fiscais  em  curso  administrativamente.  Ausência  de  condição  objetiva  de
procedibilidade. Incidência do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

134. Processo: 1.15.000.000912/2016-79 Voto: 6795/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima informando a aquisição de veículo
automotor  com  benefício  fiscal  por  pessoa  não  beneficiária  da  isenção.  Um  indivíduo  teria
adquirido um carro em nome da filha deficiente, usando o referido veículo em benefício próprio
enquanto a filha continua utilizando o transporte coletivo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Os  fatos  noticiados  não  evidenciam  a  prática  de  qualquer  infração  penal,
limitando-se  tratar  de  indignação  pessoal  do  representante  com  a  situação.  Na  hipótese  de
isenção  fiscal  de  IPI  para  aquisição  de  veículo  para  pessoas  portadoras  de  necessidades
especiais, o adquirente poderá autorizar até 3 (três) pessoas a dirigir o veículo. Inexistência de
crime  a  ser  apurado  que  justifique  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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

135. Processo: 1.15.000.002553/2015-11 Voto: 6739/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta fraude processual, consistente na alteração não
autorizada do polo ativo de ação (cumprimento de sentença) em trâmite perante o Juízo da 7ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Mera  ocorrência  de  homônimo  em  relação  à  autora  de  uma  ação  idêntica.  Equívoco
devidamente sanado com uma ordem judicial  de desentranhamento do pedido de habilitação.
Ausência de indícios de prática de infração penal. Falta de justa causa para dar prosseguimento à
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

136. Processo: 1.15.005.000160/2015-15 Voto: 6847/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  atribuída  ao  ex-gestor  do  Município  de
Itapajé/CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Acórdão proferido
pelo  Tribunal  de  Contas  do Município  de  Itapajé,  no qual  foi  excluída  a  prática  do crime de
apropriação  indébita  previdenciária.  Informação  da  Receita  Federal  de  que  a  referida
municipalidade não teve o ano-calendário 2011 auditado e que, considerando o tempo decorrido,
o período já se encontra atingido pelo instituto da decadência. Não há informação de existência de
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débito  em aberto.  Eventual  crime de  apropriação  indébita  não  evidenciado.  Homologação do
arquivamento.

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

137. Processo: 1.16.000.002234/2016-41 Voto: 6788/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima  solicitando  a  tomada  de
providências quanto à existência de um site na internet que estaria divulgando, sem autorização,
informações sobre atividade econômica de pessoas física e jurídicas. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O sítio eletrônico em análise apresenta cunho de mera busca de
informações de pessoas jurídicas por meio do nome da pessoa física. Os dados divulgados são
de domínio  público e facilmente obtidos por  meio do site  da Receita  Federal,  sendo a única
diferença a forma de pesquisa. As informações acessadas não são protegidas por sigilo legal ou
constitucional,  não havendo divulgação de número de CPF. Inexiste delito a ser apurado que
justifique 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

138. Processo: 1.16.000.002511/2016-16 Voto: 7018/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se requer a adoção de providências quanto às denúncias apresentadas pelo
noticiante junto à Polícia Federal, ao Ministério Público Estadual e à Procuradoria da República no
Espírito Santo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Verificação, por meio de
pequisa realizada no Sistema Único, de que há representação anterior dirigida à PR/ES e autuada
sob o nº 00027197/2015.  Menção aos crimes de racismo,  agressão física,  roubo,  difamação,
calúnia,  assédio moral  e perseguição religiosa,  supostamente ocorridos no Estado do Espírito
Santo, onde reside o noticiante e a sua genitora. Incabível atuação da PR/DF, seja em respeito ao
princípio do non bis in idem, seja porque ofertada representação no âmbito da PR/ES para devida
apuração dos fatos. Homologação do arquivamento.

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

139. Processo: 1.16.000.002658/2016-14 Voto: 6796/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de furto (CP, art. 155). Subtração de um
notebook  que  estava  instalado  em  sala  do  prédio  do  Centro  de  Apoio  ao  Desenvolvimento
Tecnológico da Universidade Nacional de Brasília - UNB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Ausência de testemunhas oculares ou câmeras de segurança. Inexistência de indícios
mínimos  de  autoria.  Inviabilidade  de  novas  diligências.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

140. Processo: 1.16.000.002805/2016-48 Voto: 6938/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de  representação  formulada  pela  Associação  Nacional  de
Empregados da  INFRAERO, dando conta de  que  a Diretoria  Financeira  da referida empresa
pública federal deixou de realizar a retenção de impostos sobre serviços prestados por grandes
construtoras,  expondo  a  estatal  ao  risco  de  responder  solidariamente,  caso  se  comprove  a
sonegação fiscal por parte das empresas contratadas. Possível prática dos crimes de sonegação
fiscal  e de sonegação previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal em Brasília, remetendo cópia integral do feito
para adoção das providências cabíveis. Constituição definitiva do crédito tributário, por ora, não
verificada. Natureza material dos delitos. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Eventual resultado da
ação fiscal a ser oportunamente encaminhado ao Ministério Público Federal.  Homologação do
arquivamento.

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

141. Processo: 1.17.003.000009/2010-18 Voto: 6628/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
sonegação de contribuição previdenciária por empresa do segmento de papel e celulose. CP, art.
337-A.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação da Delegacia  da
Receita Federal do Brasil em Vitória/ES de que os créditos tributários objetos da Representação
Fiscal  para  Fins  Penais  nº  15586.001366/2009-86  encontram-se  aguardando  julgamento  de
Recurso  Voluntário  no  Conselho  Administrativo  de  Recursos  Fiscais  (CARF).  Constituição
definitiva do crédito tributário não verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24
do  STF.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

142. Processo: 1.18.001.000089/2016-80 Voto: 6727/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
cooperativa  agroindustrial,  que  deixou  de  enviar,  no  prazo  legal,  os  dados  relativos  às  suas
movimentações no mês de outubro de 2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99. Cominação
de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atipicidade da conduta. Falta de justa causa
para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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143. Processo: 1.18.002.000077/2014-83 Voto: 6734/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Inquérito  Civil  instaurado  para apurar  atos  de improbidade administrativa  em razão  dos  fatos
noticiados  no  IPL  nº  1925/2011.  Percepção  indevida  de  auxílio-doença  por  segurado  que
continuava a trabalhar como motorista junto à Prefeitura de São João d'Aliança/GO. CP, art. 171,
§ 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Matéria cível já apreciada pela 5ª
CCR. Oferecimento de denúncia pela prática dos crimes tipificados nos arts. 171, § 3º, e 342 do
Código Penal,  embasada na apuração objeto  do IPL nº  1925/2011 (Ação Penal  nº  0000789-
98.2014.4.01.3506). Adoção das providências cabíveis no âmbito criminal. Feito que exauriu a sua
finalidade. Homologação do arquivamento.

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

144. Processo: 1.19.000.001781/2015-17 Voto: 6743/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação ofertada pela Sociedade Maranhense de
Direitos Humanos, pela Cáritas Brasileira Regional Maranhão, pela Comissão Pastoral da Terra
Regional Maranhão e pela Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, na qual relatam possível
prática dos crimes de racismo, incitação ao crime e discriminação por Deputado Estadual,  em
virtude de palavras ofensivas proferidas em audiência pública ocorrida em São João do Caru/MA.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Manifestações públicas que, embora
reprováveis e possam caracterizar o crime descrito no art. 20 da Lei nº 7.716/89, encontram-se
albergadas pela imunidade parlamentar. CF, arts. 27, § 1º, e 53, caput. Precedente da 2ª CCR: NF
nº 1.25.008.000567/2014-95, Voto nº 2153/2015, unânime, 619ª Sessão de Revisão, 29/04/2015.
Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

145. Processo: 1.19.005.000111/2016-14 Voto: 6929/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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 03 a 07/2011. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Hipótese
em que  a  autarquia  previdenciária  e  a  instituição  bancária  não  identificaram o  recebedor  do
benefício,  notadamente  pelo  decurso  de  mais  de  5  (cinco)  anos  do  último  saque  irregular.
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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

146. Processo: 1.20.000.000704/2016-18 Voto: 6715/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
empresa privada, que deixou de enviar, no prazo legal, os dados relativos às suas movimentações
nos meses de setembro e outubro de 2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99. Cominação
de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atipicidade da conduta. Falta de justa causa
para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

147. Processo: 1.20.000.000715/2016-90 Voto: 6738/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de crime de falso testemunho nos autos de
reclamatória  trabalhista  CP,  art.  342.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Eventuais inconsistências verificadas no depoimento de uma testemunha que retratam apenas a
diferença de percepção sensorial sobre a verdade real dos fatos, absorvidos de modo distinto.
Ausência de indícios claros de má-fé ou de vontade livre e consciente de prestar declaração falsa.
Falta de justa causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

148. Processo: 1.20.000.001140/2006-51 Voto: 6718/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUÍNA-MT

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

Ementa: Inquérito  Civil  Público  instaurado  a  partir  do  ofício  275/2006/MP/ACF,  datado  de  19/10/2006,
proveniente  da  Promotoria  de  Justiça  de  Juara-MT para  apurar  possíveis  irregularidades  na
implantação  do  Projeto  de  Assentamento  Matrinxã  e  ASPRUMJ-MT  (Associação  dos  Mini  e
Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Rio dos Peixes), promovido e financiado pelo Banco
da Terra e pelo Banco do Brasil, localizado no município de Juara-MT. Com fundamento em tal
fato, foi instaurado o Inquérito Policial nº 463/2003 para apurar possível ocorrência do crime de
apropriação indébita (CP, art. 168), ante a notícia de que os representantes da Associação do
Empreendimento Matrinxã teriam desviado verbas em prejuízo do Banco da Terra. A Procuradora
da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  IPL,  tendo  em  vista  a  ocorrência  da
prescrição  do  delito  de  apropriação  indébita  já  que  a  transferência  dos  recursos  aos
representantes  ocorreu  no  mês  de  julho  de  2001.  Considerando  que  a  questão  exposta  diz
respeito  à  matéria  criminal,  os  autos  foram remetidos  a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e
Revisão para análise da promoção de arquivamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O crime de apropriação indébita se consumou em julho de 2001 (mês da transferência dos
recursos proveniente do Banco Terra). Pena máxima cominada de 4 (quatro) anos de reclusão.
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). Transcorrido mais de 8 (oito) anos da
consumação do crime. Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). Homologação do
arquivamento.

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

149. Processo: 1.20.000.001173/2016-72 Voto: 6933/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de expediente da Coordenação Regional Extraordinária de
Regularização Fundiária na Amazônia Legal/MT, dando conta da possível  prática do crime de
falsidade  ideológica.  CP,  art.  299.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Investigado que formulou pedido de regularização fundiária de imóvel situado no município de
Nova Ubiratã/MT e, no curso do processo administrativo, constatou-se que o imóvel em questão é
utilizado por  diversas famílias,  circunstância  que não fora declarada pelo  requerente e que é
impeditivo da regularização postulada. Necessidade de vistoria prévia no caso de regularização
de  imóveis  com  mais  de  quatro  módulos  fiscais  (360  ha),  sendo,  pois,  insuficiente  a  mera
declaração  do  ocupante.  Documento  sujeito  à  verificação.  Falso  ideológico  não  configurado.
Atipicidade  da  conduta.  Falta  de  justa  causa  para  dar  prosseguimento  à  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

150. Processo: 1.22.000.003215/2016-35 Voto: 6941/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente oriundo da Procuradoria
Regional do Trabalho da 3ª Região (Belo Horizonte/MG), noticiando possível prática do crime de
sonegação de contribuições previdenciárias por parte de representantes legais de empresa do
segmento de venda de celulares. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Informação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de que não foi localizada ação
fiscal  em  desfavor  da  empresa  contribuinte  investigada.  Expediente  encaminhado  à  Equipe
Regional  de  Programação,  Avaliação  e  Controle  para  verificação  de  interesse  na  eventual
instauração  de  procedimento  fiscal.  Constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  por  ora,  não
verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

151. Processo: 1.22.001.000047/2016-16 Voto: 6749/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia apócrifa, comunicando suposto esquema de venda
de vagas de cirurgias, no âmbito do SUS, na localidade de Lima Duarte/MG, por investigada que
teria cobrado de pessoa residente naquele município a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para antecipar cirurgia para retirada de nódulo do seio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Conquanto,  em tese,  indicada  a  suposta  autora  do  delito,  não  foi  possível
identificar e localizar a beneficiária pela antecipação da cirurgia, conforme relatório de pesquisa da
ASPA  PR/MG. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

152. Processo: 1.22.003.000520/2016-45 Voto: 6830/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para localizar indivíduo e apurar sua suposta participação em tráfico
internacional de entorpecentes, em concurso com outro investigado já processado criminalmente
(CP, art. 33, c/c art. 40 e art. 35, todos da Lei nº 11.343/06). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Não há elementos concretos que possibilitem a identificação e a localização do
parceiro da empreitada criminosa de tráfico de drogas internacional. Não se vislumbram outras
diligências razoáveis para identificar e qualificar o indivíduo procurado. Falta de justa causa para o
prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no
art. 18 do CPP.

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

153. Processo: 1.22.020.000061/2016-91 Voto: 6932/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato em face do INSS,
decorrente da concessão irregular de benefícios. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação  da  autarquia  previdenciária  de  que  não  existem
irregularidades,  no  âmbito  administrativo,  em  relação  aos  benefícios  recebidos  pela  ora
investigada, tendo sido, inclusive, examinados em sede de auditoria. Materialidade delitiva não
caracterizada.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

154. Processo: 1.23.000.000046/2016-44 Voto: 6719/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Casos em que 1) o último saque indevido ocorreu há mais
de 12 (doze) anos, restando extinta a punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, III) ou 2) as parcelas de benefício previdenciário foram recebidas há
muitos anos, mediante a utilização de cartão magnético e os segurados não possuíam procurador
ou  representante  legal,  não  existindo  indícios  mínimos  de  autoria  e  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual, ou 3) o recebimento indevido é de no máximo 03 (três)
parcelas de benefício previdenciário após o óbito dos titulares, o que evidencia a inexistência de
dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS, isso porque os valores sacados
indevidamente são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do
titular  do  benefício.  Cumprimento  da  Orientação  nº  04  da  2ª  CCR/MPF.  Homologação  do
arquivamento.

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

155. Processo: 1.23.000.001055/2016-52 Voto: 6930/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
estelionato contra o INSS. Recebimento indevido de valores alusivas a benefício previdenciário,
após  o  óbito  do  titular,  no  período  de  09/2011  a  01/2013.  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 (que ocorria por meio de cartão magnético), bem
como inexiste registro  de renovação de senha.  Ausência  de informações sobre representante
legal, procurador habilitado ou pessoa do grupo familiar para recebimento do benefício para fins
de oitiva na PR/PA. 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

156. Processo: 1.23.000.001350/2016-17 Voto: 6658/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta fraude na concessão de financiamento, vinculado
ao PRONAF, cujos recursos teriam sido empregados em finalidade diversa, com o abandono da
atividade. Valor concedido R$ 2.500,00. Lei nº 7.492/86, art. 20. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  No  presente  caso,  conforme  documentação  acostada  aos  autos,  a
investigada é habitante da zona rural de Vizeu, no interior do Pará. Tratando-se de rurícula e,
sobretudo, de pessoa de grau de escolaridade baixo (ensino fundamental incompleto), não se
vislumbra que tenha agido com o dolo necessário ao tipo penal. Pequeno valor financiado, sendo
evidente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da agente. Falta de justa causa
para dar continuidade à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

157. Processo: 1.23.001.000173/2016-33 Voto: 6934/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestações ofertadas perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  na  qual  se  relata  suposta  demora  no  recebimento  de  direitos  trabalhistas  por  ex-
empregados de empresa mineradora que figura como parte reclamada em ação proposta perante
o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Fatos objeto de ação civil já proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Informação
do Juízo do Trabalho quanto ao longo curso do processo objeto das manifestações. Existência de
portaria  da  Corregedoria  Regional  do  Trabalho  determinando  a  centralização  das  ações  de
execução perante o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA. Juntada de planilha de
débitos consolidados no feito  principal,  demonstrando que os valores devidos aos noticiantes
estão em vias de serem pagos, em conformidade com o cronograma estabelecido no curso da
execução.  Eventual  descontentamento  decorrente  da  morosidade  processual.  Falta  de  justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

158. Processo: 1.23.001.000527/2015-69 Voto: 6927/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Procedimento Preparatório  instaurado  para apurar  possível  crime de apropriação  indébita  por
parte de representantes legais de empresa contratada pelo INCRA para execução de obras em
projetos de assentamento. Investigados que receberam recursos liberados pela autarquia sem
que tivessem concluído as obras objeto dos contratos, apropriando-se dos valores repassados
indevidamente. CP, art. 168. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima
aplicável equivalente a 4 (quatro) anos de reclusão. Fato consumado em 2/4/2007. Prescrição da
pretensão punitiva. CP, art. 109, IV. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

159. Processo: 1.23.002.000165/2014-15 Voto: 6928/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informações repassadas em ligação anônima relatando a
existência  de  condições  desumanas  de  trabalho  nas  dependências  de  empresa  sediada  no
município de Itaituba/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fiscalização no
local  realizada  pela  Agência  Regional  da  Superintendência  do Trabalho  e  Emprego,  que não
verificou condições precárias de trabalho aptas a caracterizar eventual crime contra a organização
do  trabalho  ou  contra  a  liberdade  pessoal.  Instauração  de  Notícia  de  Fato  no  âmbito  da
Procuradoria do Trabalho no município de Santarém/PA com o intuito de apurar irregularidades
alusivas às relações de emprego. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

160. Processo: 1.23.005.000021/2016-09 Voto: 6730/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

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

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

161. Processo: 1.23.005.000025/2016-89 Voto: 6626/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta fraude na concessão de financiamento, vinculado
ao PRONAF, destinado à aquisição de animais de corte e outros produtos correlatos à atividade
campesina.  Lei  nº  7.492/86,  art.  19.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Vistoria realizada por agentes de fiscalização do PRONAF, que não constataram irregularidades
ou informações inverídicas prestadas pela investigada quando da concessão do financiamento.
Falta de justa causa para dar continuidade à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

162. Processo: 1.25.000.000812/2013-53 Voto: 6844/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  (RIF)  do
Conselho de Controle  de Atividades Financeiras  COAF noticiando a ocorrência  de possíveis
operações suspeitas praticadas por estrangeiro com domicílio fiscal no Paraguai. Possíveis crimes
contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.  1º) e de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Inúmeras diligências foram realizadas no
âmbito da Receita Federal de modo a apurar a origem dos valores movimentados. Ausência de
elementos mínimos aptos a  indicar  a materialidade delitiva  ou mesmo a existência  do crime.
Informação  da  Receita  Federal  de  que  a  vultosa  quantia  objeto  de  saques  realizados  pelo
investigado  tratava-se  de  recursos  bloqueados  judicialmente  e  que  foram  liberados  após  a
extinção da punibilidade no âmbito de Ação Penal que tramitou na 3ª Vara Federal de Foz do
Iguaçu (CP, art. 107, IV  prescrição, decadência ou perempção). Não verificada a correspondência
formal das condutas investigadas a qualquer tipo penal. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

163. Processo: 1.25.000.001212/2016-55 Voto: 6610/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  Conselho  de
Controle de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas
realizadas por pessoa física. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). A
investigada foi citada na mídia por envolvimento na Operação Publicano, tendo em vista a prática
de  ações  fraudulentas  contra  a  Receita  Estadual  do  Paraná.  A comunicação  do  COAF  foi
motivada  por  saques  frequentes  em espécies,  o  que  caracterizaria  burla  dos  procedimentos
internos de identificação quanto à  destinação dos recursos.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV). Os fatos que ensejaram a abertura do presente procedimento estão sendo
apurados  no  âmbito  do  Ministério  Público  Estadual  do  Paraná,  na  Operação  Publicano  que
investiga os casos em que auditores estaduais são acusados de cobrar propina de empresários
para anular dívidas com o Estado. Aplicação do princípio de ne bis in idem (Enunciado nº 57 desta
2ª CCR). Homologação do arquivamento.

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

164. Processo: 1.25.000.001794/2016-70 Voto: 6849/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada no âmbito da Coordenação Criminal da PR/PR a fim de que fosse
expedida recomendação ao MAPA/PR acerca da destinação de grande quantidade de sementes
de canabis entregues ao órgão a partir de setembro de 2015. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Em reunião realizada entre o MPF e a Corregedora Regional da Polícia Federal
no Paraná, em 23/08/2016, decidiu-se, de comum acordo, que todo o material armazenado até
então pelo MAPA/PR fosse remetido à Polícia Federal para a tomada das providências a cargo do
referido  órgão.  Todas  as  providências  referentes  à  solução  da  questão  sobre  a  guarda  e  a
destinação das remessas postais contendo sementes de canabis foram atendidas. 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

165. Processo: 1.25.000.002153/2016-32 Voto: 6808/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná
para  apurar  possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  20  da  Lei  nº  7.716/89,  em virtude  de
postagens na internet  com matéria  supostamente jornalística  contra  as mulheres.  Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Discriminação ou preconceito contra pessoas de
determinado sexo (homens ou mulheres) não referido pelo dispositivo penal em comento, que é
taxativo ao mencionar apenas raça, cor, religião ou procedência nacional. Hipótese em que se
verifica, contudo, manifestação abrangida pelo direito de liberdade de expressão, por mais que se
repudie  o  conteúdo do  texto  veiculado.  Materialidade delitiva  não evidenciada.  Falta  de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

166. Processo: 1.25.000.003134/2016-23 Voto: 6821/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de violação de correspondência (Lei  nº
6.53878, art. 40). Funcionários dos Correios em Curitiba/PR constataram ruptura no invólucro de
objeto postado na Agência de Extrema/MG. Prejuízo causado apurado em R$ 62,95. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há certeza quanto ao local do cometimento do crime,
considerando que em Curitiba foi constatada a violação do pacote, podendo a consumação ter
ocorrido em outra localidade. Ausência de imagens de câmera de segurança aptas a identificar
quem teria manuseado a encomenda. Inexistência de indícios mínimos de autoria. Inviabilidade de
novas  diligências.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

167. Processo: 1.25.006.000259/2016-41 Voto: 6940/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Maringá/PR,
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dando conta da possível prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária por parte
de empresa sediada naquele município. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Informação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá/PR de que,
após  análise  das  informações  disponíveis  nos  sistemas,  foram  verificados  indícios  de
irregularidades fiscais que justificam a instauração de procedimento fiscalizatório e que a empresa
ora investigada será incluída na programação fiscal, ainda sem data para início, de modo que os
resultados serão oportunamente encaminhados quando da conclusão dos trabalhos. Constituição
definitiva  do  crédito  tributário,  por  ora,  não  verificada.  Natureza  material  do  delito.  Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

168. Processo: 1.25.008.000490/2016-15 Voto: 6799/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Material manuscrito encaminhado à Polícia Federal no qual o subscritor narra
situações desconexas e desprovidas de contextos fáticos e lógicos. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  A representação  carece  de  dado ou  indício  concreto  que  possibilite  a
atuação do parquet federal. O representante cita várias vezes o nome de seu psiquiatra, o que
evidencia tratar-se de pessoa que sofre de devaneios da realidade. Além disso, o teor do e-mail
respondido por ele, após ser cientificado da decisão de arquivamento, denota total ausência de
provas acerca de suas alegações. Ausência de suporte probatório mínimo. Falta de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

169. Processo: 1.25.008.000639/2016-66 Voto: 7017/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Delegacia de Polícia em Ponta Grossa, com
notícia  de arquivamento de investigação preliminar  acerca da prática,  em tese,  do crimes de
contrabando  e  descaminho.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
preliminares realizadas pela autoridade policial no local indicado como moradia das pessoas que
estariam  praticando  o  comércio  clandestino  de  cigarros  e  DVDs  piratas.  Fatos  descritos  na
denúncia apócrifa não confirmados. Consulta ao Sistema Único, que não revelou qualquer outra
autuação envolvendo as pessoas referidas. Ausência de indícios aptos a justificar instauração de
inquérito policial.  Falta de justa causa para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

170. Processo: 1.26.002.000003/2016-37 Voto: 6729/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos
nos arts.  168-A e 337-A do CP, por parte do gestor  do município de Tacaimbó/PE,  que teria

62



Ata da 661ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00293245/2016

suprimido ou reduzido contribuição social e deixado de repassar à Previdência Social os valores
recolhidos, relativamente aos exercícios de 2007, 2008, 2011 e 20112. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação  da  Delegacia  da  Receita  Federal  do  Brasil  em
Caruaru/PE de que o referido município não foi objeto de procedimento fiscal naquele período.
Eventuais créditos relativos aos anos de 2007 e 2008 já fulminados pelo instituto da decadência.
Quanto aos exercícios de 2011 e 2012, diante das ações fiscais já programadas pela DRF, bem
como daquelas em andamento, os indícios de infração à legislação tributária não se enquadram
em critérios prioritários para realização de procedimento de fiscalização. Análise de informações
constantes de mídia enviada pela autoridade fiscal. Verificação de pagamentos de contribuições
patronais e de contribuições retidas dos segurados em todos os exercícios financeiros. Prática de
crime contra a Previdência Social não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

171. Processo: 1.26.003.000111/2016-08 Voto: 7019/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de incitação ao crime por parte do Prefeito
do município de Serra Talhada/PE. CP, art. 286. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Ocorrência de mero arroubo retórico por parte do alcaide, correligionário que é da presidente
então afastada, provocado pelas paixões tão amiúde exacerbadas em momentos de crise política,
tendo representado, malgrado de forma inconveniente e exuberante, até, um desejo pessoal seu
que, à vista do elevado patamar de rejeição e apoio populares ao processo impeachment da
referida governante, fato público e notório, conforme refletido em diversas pesquisas de opinião,
não se reveste de qualquer idoneidade a turbar a paz pública ou nem do condão de arregimentar
as massas ou mesmo parcelas representativas da sociedade brasileira. Palavras que carecem de
densidade e idoneidade para despertar uma ação concreta com reais possibilidades de interferir
no funcionamento e na condução normal das instituições locais e na paz social. Livre exercício da
liberdade de expressão do agente político, garantia essencial ao aperfeiçoamento das instituições.
Conduta atípica. Falta de justa causa para persecução. Homologação do arquivamento.

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

172. Processo: 1.29.000.000486/2016-88 Voto: 6671/2016 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 possível crime de falso testemunho nos autos de processo
em trâmite perante o Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS. CP, art. 342. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas no depoimento de
uma testemunha que retratam apenas a diferença de percepção sensorial sobre a verdade real
dos  fatos.  Investigado  teria  dito  apenas  o  que  sabia  sobre  os  fatos  que,  a  seu  ver,  eram
verdadeiros. Ausência de indícios de má-fé ou de vontade livre e consciente de prestar declaração
falsa.  Dolo  não  evidenciado.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

173. Processo: 1.29.000.001472/2016-81 Voto: 6669/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias  Químicas  de  Porto  Alegre,  Canoas,  Esteio,  Sapucaia  do  Sul,  São  Leopoldo,
Cachoeirinha,  Alvorada  e  Guaíba   SINDIQUIMICA,  na  qual  relata  que  determinada  empresa
dispensou alguns empregados e que dentre eles estariam dois que continuaram trabalhando em
gozo de seguro-desemprego, o que configuraria o crime de estelionato majorado. CP, art. 171, §
3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação do Ministério do Trabalho e
Emprego nos sentido de que os empregados citados na denúncia encaminharam requerimento de
seguro-desemprego, mas não estão estão recebendo o benefício e aguardam análise de recurso
interposto.  Além  disso,  em  fiscalização  realizada  na  empresa,  não  foram  constatados
trabalhadores sem a formalização do vínculo empregatício. 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

174. Processo: 1.29.000.002648/2016-12 Voto: 6773/2016 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  ocorrência  feita  perante a  Polícia  Federal,  narrando o
extravio de malote dos Correios. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O fato
trazido  não  tem por  objeto  a  comunicação  de  ocorrência  de  crime,  tratando-se  de  falha  na
prestação de serviço pela empresa pública federal. Inexiste delito a ser apurado que justifique 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

175. Processo: 1.29.002.000187/2016-23 Voto: 6810/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 11/2004 a 09/2005. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Hipótese em que a autarquia previdenciária e a instituição bancária não identificaram o recebedor
do benefício, notadamente pelo decurso de mais de 11 (onze) anos do último saque irregular.
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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

176. Processo: 1.29.002.000306/2016-48 Voto: 6699/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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 de
funcionário de empresa privada, consistente no descumprimento de ordem judicial proferida nos

64



Ata da 661ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00293245/2016

autos de ação de revisão de benefício previdenciário, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara
Federal de Caxias do Sul. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Não houve determinação de intimação pessoal de quem possuía competência para cumprir  a
ordem judicial. A empresa intimada solicitou informações suplementares acerca do cumprimento
da ordem, dentro do prazo estabelecido, não tendo sido esclarecida oportunarmente. 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

177. Processo: 1.29.002.000601/2015-13 Voto: 6745/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos
nos arts. 337-A do CP, 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/90 e 171, § 3º, do CP, consistente na simulação
de rescisão contratual. Investigado que teria permanecido prestando serviços a uma empresa e
auferindo renda, de modo cumulativo,  com o recebimento indevido do seguro-desemprego no
período de 10/2008 a 03/2009. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da
Delegacia  da  Receita  Federal  em Caxias  do  Sul/RS de  que  não  foram encontrados indícios
relevantes  que  justifiquem  a  instauração  de  procedimento  de  fiscalização  dos  contribuintes,
esclarecendo,  ainda,  que,  no  tocante  à  empresa,  a  contribuição  previdenciária  indica  valor
irrisório,  pois esta  é optante do Regimento Simples,  contando com apenas dois empregados.
Constituição definitiva do crédito tributário não verificada. Natureza material dos delitos. Súmula
Vinculante  nº  24  do  STF.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Relativamente  ao  suposto  crime  de  estelionato  majorado,  o  órgão  ministerial  requisitou  à
autoridade  policial  a  devida  apuração  dos  fatos,  conforme  Ofício  nº  25/2016/PRM-Caxias  do
Sul/RS. Homologação do arquivamento.

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

178. Processo: 1.29.014.000139/2016-04 Voto: 6937/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de documentação encaminhada por pessoa não identificada,
relatando a construção de um prédio no bairro Centro Administrativo da cidade de Teutônia/RS
sem o pagamento de impostos devidos à Receita Federal e ao INSS. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Delegacia da Receita Federal em Santa Cruz do Sul/RS
de que, após criteriosa avaliação dos indícios de irregularidades trazidos ao conhecimento desta
fiscalização,  não  foram  identificados  motivos  suficientes,  pelos  critérios  de  relevância  e
oportunidade, para a abertura de procedimento fiscal. Constituição definitiva do crédito tributário
não verificada. Natureza material dos delitos. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

179. Processo: 1.30.001.001727/2016-85 Voto: 6728/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por entidade associativa que figurou como parte reclamada em ação trabalhista.
CP, art.  168-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Valor suprimido, no caso,
equivalente a R$ 1.358,62. 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 (R$ 10.000,00). Desse modo, 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 11/3/2015; AgRg no
REsp 1447953/SP, Quinta Turma, DJe 18/2/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta Turma, DJe
11/2/2015. Ressalva do entendimento 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

180. Processo: 1.30.001.003796/2012-08 Voto: 6666/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Suposta prática
de tortura praticada por agentes do poder público durante o período da ditadura militar (1964-
1985)  contra  AFONSO  HENRIQUE  MARTINS  SALDANHA (Comissão  Nacional  da  Verdade,
Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  1741/1742)  em 1970.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A vítima era militante do Partido Comunista Brasileiro. Em
1970 teria sido preso e encaminhado para o DOI-CODI, onde foi torturado por meio de choques
elétricos,  sendo liberado após 42 dias e falecendo em 08/12/1974. Não há nos autos provas
acerca dos possíveis autores ou testemunhas, sobretudo em razão do grande lapso de tempo
transcorrido desde a data dos fatos. Ausência de indícios de autoria delitiva ou de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

181. Processo: 1.30.001.003892/2012-48 Voto: 6677/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Suposta prática
de sequestro e  homicídio por agentes do poder público durante o período da ditadura militar
(1964-1985)  contra  ISRAEL  TAVARES  ROQUE  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,
Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 183/185) em 1964. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). A vítima trabalhava para o jornal do Partido Comunista Brasileiro, Em data
não identificada, mas antes de junho de 1964, foi presa por policiais da Polícia Especial do Estado
da Bahia, que não foram identificados, por estar em posse de panfletos e livros classificados como
subversivos. Em 15/11/1964 foi sequestrado por 4 (quatro) homens na estação ferroviária Central
do Brasil, no Rio de Janeiro, na presença de seu irmão. Apesar de inúmeras diligências feitas pela
família, a vítima não foi encontrada. Após a ditadura, um militar conhecido dos familiares afirmou
que  os  responsáveis  eram,  de  fato,  policiais  baianos,  sendo  que  não  tinha  elementos  que
pudessem individualizá-los. O irmão do desaparecido encontra-se em idade avançada, não tendo
condições de fornecer elementos que permitam identificar os responsáveis pelo desaparecimento.
Não há nos autos provas acerca dos possíveis autores ou testemunhas, sobretudo em razão do
grande lapso de tempo transcorrido desde a data  dos fatos.  Ausência  de  indícios de autoria
delitiva ou de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

182. Processo: 1.30.001.004378/2015-72 Voto: 6850/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  as  circunstâncias  do
desaparecimento de dissidente político uruguaio, ocorrido a partir de 17/06/1976, na cidade de
Buenos Aires. Possível crime de sequestro (CP, art. 147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Não há nos autos elementos suficientes que permitam inferir a eventual participação
de militares brasileiros no episódio, tampouco informações acerca da nacionalidade brasileira da
vítima que pudessem ensejar a aplicação da lei brasileira,  visto que o indivíduo foi visto pela
última vez no CCD Automotores Orletti, conhecido local de torturas na capital argentina. Trata-se
de sequestro  cometido  por  agentes argentinos,  na  cidade de Buenos Aires,  contra  vítima de
nacionalidade uruguaia. Passados 40 (quarenta) anos desde a ocorrência do fato. Falta de justa
causa para o prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

183. Processo: 1.30.001.004828/2011-01 Voto: 6668/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Suposta prática
de tortura praticada por agentes do poder público durante o período da ditadura militar (1964-
1985) contra ESPEDITO DE FREITAS (não consta seu nome no Relatório da Comissão Nacional
da Verdade). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A vítima ingressou nas Forças
Armadas como soldado e teria sido enquadrado, em 10/11/1970, pela Polícia do Exército, que o
encaminhou para o Batalhão na Rua Barão de Mesquita, Rio de Janeiro. Em depoimento pessoal,
a vítima afirma que teria sido submetido a sucessivos interrogatórios e torturas por militares, mão
não conseguiu identificar os agentes públicos envolvidos. Não há nos autos provas acerca dos
possíveis autores ou testemunhas, sobretudo em razão do grande lapso de tempo transcorrido
desde a data dos fatos. Ausência de indícios de autoria delitiva ou de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

184. Processo: 1.30.001.005812/2012-99 Voto: 6667/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Suposta prática
de homicídio praticado por agentes do poder público durante o período da ditadura militar (1964-
1985)  contra  LUIZ  AFFONSO  MIRANDA (não  consta  seu  nome  no  Relatório  da  Comissão
Nacional da Verdade). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a
vítima teria sido morta acidentalmente, em 25/01/1970, aos 19 anos, no Rio de Janeiro, quando a
arma de um de seus companheiros disparou, atingindo-a mortalmente. Não há nos autos provas
acerca dos possíveis autores ou testemunhas, sobretudo em razão do grande lapso de tempo
transcorrido desde a data dos fatos. Ausência de indícios de autoria delitiva ou de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

185. Processo: 1.30.014.000082/2016-14 Voto: 6834/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual narra-se que uma empresa estabelecida na cidade de Angra dos Reis/RJ estaria
sonegando impostos federais e lesando o consumidor. Possível crime contra a ordem tributária.
Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos
mínimos aptos a indicar a materialidade delitiva ou mesmo a existência do crime. Oficiada, a
Receita  Federal  informou  que  não  existem  procedimentos  fiscais  em  nome  da  empresa
mencionada;  Constituição definitiva  do crédito  tributário  não verificada.  Natureza  material  dos
delitos. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa para prosseguir na persecução.
Homologação do arquivamento.

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

186. Processo: 1.31.002.000027/2016-26 Voto: 6735/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de exploração sexual de menores
(dentre  elas  indígenas),  em um estabelecimento  comercial  situado  no  município  de  Guajará-
Mirim/RO. Lei Nº 8.069/90, art. 244-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em
virtude da gravidade da denúncia, autoridades policiais realizaram diligências no sentido de colher
elementos  aptos  a  comprovar  a  materialidade  do  delito  e  esclarecer  a  sua  autoria.  Nada
substancial,  entretanto,  foi  encontrado,  inclusive  para  instauração  de  IPL.  Ofício  expedido  ao
Conselho Tutelar local, que informou não constar de seus registros informações sobre a denúncia.
Notícia de que as três indígenas que supostamente seriam exploradas encontravam-se em suas
respectivas aldeias. Ocorrência do delito não comprovada. Falta de justa causa para prosseguir
na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

187. Processo: 1.32.000.000750/2016-98 Voto: 6832/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação feita por meio da Sala de Atendimento ao
Cidadão em razão de suposta fraude no sistema de sorteios da loteria  Mega-Sena da Caixa
Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A representação carece
de dado ou indício concreto que possibilite a atuação do parquet federal. A manifestação cinge-se
à narração de que  existiria  uma espécie  de fraude nos  sorteios  da Mega-Sena por  meio de
registro dos jogos por máquinas duplicada, bem como por sensores de cor capazes de travar as
dezenas previamente especificadas, sem, contudo, apresentar comprovação dos fatos alegados.
Ausência de suporte probatório mínimo. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

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

188. Processo: 1.33.000.001688/2016-14 Voto: 6712/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente comunicando o recebimento de 8 (oito) cédulas
falsas de R$ 20,00 em um evento beneficente. CP, Art. 289, § 1º. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art.  62, inc. IV). Não foi possível identificar quem teria repassado as notas falsificadas.
Diligências adicionais que se mostrariam infrutíferas. Indícios insuficientes de autoria. Falta de
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

189. Processo: 1.33.003.000170/2016-33 Voto: 6814/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  quatro  manifestações  ofertadas  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  relatando  a  veiculação  de  charge  de  conteúdo  supostamente
discriminatório  e  racista  publicada  em  periódico  matutino  no  município  de  Criciúma,  no  dia
12/05/2016.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  20  da  Lei  nº  7.716/89.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Charge de autoria de um artista plástico, dela constando
duas figuras, mãe e filha, ambas com cabelos sugeridamente claros, em um banheiro, contexto no
qual a filha aponta para o interior do vaso e diz: Mãe, eu juro que vi o Obama ali dentro. Ausência
de indicativos de que a menção ao excremento humano tenha qualquer relação com a cor da pele
do  Presidente  norte  americano.  Sátira  de  uma  situação  em  voga,  abordando,  de  maneira
irreverente,  caricata  e  audaciosa,  um acontecimento  político-social,  sempre  com a  função  de
polemizar.  Manifestação  controversa  abrangida  pelo  direito  fundamental  da  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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

190. Processo: 1.34.011.000493/2016-91 Voto: 6957/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
empresa sediada no município de São Bernardo do Campo/SP, que deixou de enviar, no prazo
legal,  os  dados  de  comercialização  relativos  ao  mês  de  setembro  de  2015.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º,
inc. VI, da Lei nº 9.847/99. Cominação de multa no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Atipicidade  da  conduta.  Falta  de  justa  causa  para  dar  prosseguimento  à  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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191. Processo: 1.34.015.000059/2016-71 Voto: 6748/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  prática  dos  crimes  de
sonegação previdenciária, contra a ordem tributária e de fraude à licitação, envolvendo empresas
responsáveis pela realização de obras no município de Votuporanga/SP. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de que já foi
instaurado procedimento fiscal em relação a uma das empresas, o que resultará, caso tenham
sido praticados os crimes de sonegação previdenciária e contra a ordem tributária, no oportuno
encaminhamento de representação fiscal  para fins penais ao MPF. Inexistência de ação fiscal
quanto à outra empresa investigada, que sequer executou a obra objeto da concorrência devido à
rescisão unilateral  por parte do ente municipal.  Constituição definitiva do crédito tributário não
verificada. Natureza material dos delitos. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento. Remessa dos autos à 5ª CCR
para análise de matéria de sua atribuição.

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

192. Processo: 1.34.015.000316/2016-74 Voto: 6678/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notitia criminis oriunda do Fórum Trabalhista de São José do
Rio Preto/SP, que aduziu suposta ofensa à integridade física ou à saúde de alguém, visto que
reclamante  e  reclamado  teriam  entrado  em  luta  corporal  após  audiência.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  houve  dano  ao  patrimônio  público  ou  lesão  a
funcionário público federal. Agressões recíprocas entre particulares. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Existência de encaminhamento de cópia da mesma notícia de fato à Justiça Estadual, não
havendo razão para o declínio de atribuição. Homologação do arquivamento.

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

193. Processo: 1.34.015.000547/2015-05 Voto: 6747/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de representação formulado por  um cidadão residente no
município de Potirendaba/SP, comunicando possível prática dos crimes de falsidade ideológica e
de sonegação fiscal. CP, art. 299 e Lei nº 8.137/90, art. 2º, I. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Alegação de que a empresa estaria realizando a tributação sobre a renda de
seus funcionários em duplicidade, uma sobre o adiantamento salarial (vale) e outra sobre o valor
mensal do salário, sem descontar a antecipação já tributada. Exame dos holerites apresentados
pelo noticiante. Constatação de que não houve nenhum desconto a título de IRPF na folha de
pagamento de 05/2014, mas apenas na folha relativa ao adiantamento salarial, no valor de R$
47,03 (quarenta e sete reais e três centavos). Prática de infração penal não vislumbrada. 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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

194. Processo: 1.34.015.000681/2015-06 Voto: 6737/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de falso testemunho nos autos de
reclamatória  ajuizada  perante  o  Juízo  do  Trabalho  de  Olímpia/SP.  CP,  art.  342.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constatação  de  que  não  existem  nos  autos
elementos, tampouco diligências, que permitam demonstrar a veracidade ou não do depoimento
dos ora investigados.  Caso em que o próprio Juiz trabalhista mesclou os dois relatos por ele
considerados suspeitos para extrair uma média do tempo de descanso usufruído pelo reclamante,
o que demonstra,  por si  só,  a impossibilidade de se concluir  que alguém teria faltado com a
verdade ou apenas sido impreciso. Ausência de indícios claros de má-fé ou de vontade livre e
consciente de prestar declaração falsa. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

195. Processo: 1.35.000.000773/2016-91 Voto: 6812/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar suposta prática do crime previsto no art. 296, § 1º, III, do CP. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Investigado que, na condição de corretor de imóveis
inscrito no CRECI, estaria divulgando os seus serviços com uso do brasão da República. Intenção
de  apenas  divulgar,  em  um  pequeno  cartaz,  o  seu  nome  e  sua  atividade  profissional,  sem
indicativo de elemento anímico voltado à utilização do referido símbolo com desvio da fé pública
que lhe é inerente. Ofensa ao bem jurídico protegido pela norma penal não evidenciada, pois
inexistente, no caso, conduta atentatória ao crédito que deve ser dado ao símbolo ou tentativa de
usurpação de tal  símbolo por parte do investigado a fim de se identificar como integrante da
Administração Pública ou confundir a natureza de divulgação dos serviços por ele prestados. Falta
de justa causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

196. Processo: 1.36.001.000083/2016-94 Voto: 6733/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de agosto/2007 a junho/2008. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Hipótese  em que  a  autarquia  previdenciária  e  a  instituição  bancária  não  identificaram o
recebedor do benefício,  notadamente pelo decurso de mais de 8 (oito) anos do último saque
irregular. 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

197. Processo: 1.36.001.000243/2015-14 Voto: 6926/2016 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  possível  prática  de  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por parte de representantes de empresa sediada no município de Araguaína/TO.
CP, art. 168-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Denúncia vaga, formalizada
por meio de serviço eletrônico do Ministério Público do Trabalho. Representante não identificado.
Inexistência de ação fiscal  perante a Delegacia  da Receita Federal  do Brasil  em Palmas/TO.
Ausência de elementos mínimos aptos a indicar a materialidade delitiva ou mesmo a existência do
crime. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

198. Processo: 1.16.000.002724/2016-48 Voto: 6676/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra honra praticado por meio de postagens no Facebook (CP,
art. 138 e seguintes). Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento do Cidadão, de
forma  sigilosa,  informando  que  um perfil  na  rede  social  Facebook  teria  publicado  postagem
preconceituosa  e injuriosa  contra  pessoa  portadora  de  deficiência  auditiva,  bem como contra
grupo social que possui a mesma característica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32).
Para  se  firmar  a  competência  da  Justiça  Federal,  é  necessária  a  existência  de  tratado  ou
convenção internacional, bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, V).
Precedente do STJ (RHC 31.491/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013). O
fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, somente por
este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal (Enunciado nº 50
da 2ª CCR). Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

199. Processo: JF-AC-0003839-98.2014.4.01.3000-
INQ

Voto: 7046/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: Inquérito policial. Possível crime de furto (art. 155 do CP). Furto de telefone pertencente a servidor

72



Ata da 661ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00293245/2016

público nas dependências da Procuradoria da República no Estado do Acre. Revisão de declínio
(Enunciado nº 33). Prejuízo exclusivo de particular. Bem que não fazia parte do acervo patrimonial
do MPF. Após a realização de diligências, não foi constatada participação de funcionário público
federal na prática do crime. Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço, ou interesse da
União,  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

200. Processo: JF/CE-0011737-17.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 7056/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO JUNTO À ANVISA
(CP, ART. 273, §1º-B, I). MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). APREENSÃO DE ANABOLIZANTE
REMETIDO PELOS CORREIOS VIA ENCOMENDA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DE LESÃO DIRETA A BEM, SERVIÇO OU INTERESSE DA UNIÃO. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar suposto crime contra a saúde pública
(CP,  art.  273,  §  1º-B,  I),  em  razão  da  apreensão  de  medicamento  sem  registro  no  órgão
competente. 2. O Procurador da República oficiante solicitou ao Juízo Federal o reconhecimento
de sua incompetência, por entender, em síntese, que a remessa do produto, com remetente em
João Pessoa/PB e destinatário em Fortaleza/CE, se deu no âmbito interno, sem qualquer traço de
transnacionalidade  da  conduta.  3.  O  Magistrado,  por  sua  vez,  sustentou  que  a  procedência
estrangeira do medicamento firmaria a competência processual da Justiça Federal. 4. Não há,
data venia, atribuição do Parquet federal para investigar 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,  como  no  caso  dos  autos.
Precedentes STJ e STF (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));  (RE  755446/RS,  Rel.  Min  Ricardo  Lewandowski,  Dj
22/11/2013). 5. Insistência no declínio de atribuições.

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

201. Processo: JF-RJ-0506835-16.2016.4.02.5101-
INQ

Voto: 7040/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de extorsão (CP, art. 158). Uso de conta bancária da
Caixa Econômica Federal para recebimento de valores resultantes do golpe de falso sequestro.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Prejuízo limitado aos particulares. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

202. Processo: JF-AND-0000041-05.2016.4.03.6137-
PIMP

Voto: 6992/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 37ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
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ANDRADINA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, § 1º, INC.
IV).  IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  410  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC.
IV,  DA  LC  Nº  75/93).  INAPLICABILIDADE  DO  PRÍNCIPIO  DA  BAGATELA  À  ESPÉCIE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento investigatório que foi instaurado para apurar suposta prática de contrabando (CP,
art.  334-A,  §  1º  ,  inc.  IV),  tendo  em  vista  apreensão,  em  poder  do  investigado,  de  410
(quatrocentos  e  dez)  maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados  da
correspondente documentação fiscal, apta a comprovar a regular importação. 2. O Procurador da
República  oficiante,  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  por  entender  aplicável  ao  caso  do
princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. 3. 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. 4. Segundo a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação
referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
da  conduta.  5.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de  regência,  não  se  revela  viável  o
arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida 410
maços de cigarros supera o limite estabelecido por esta Câmara. 6. Designação de outro Membro
do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

203. Processo: JF/CE-0004715-97.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 7052/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). MPF:
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). MATERIALIDADE E
AUTORIA EVIDENCIADAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de
estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), mediante o recebimento indevido de parcelas de
benefício após o óbito da titular, referente às competências de 05/2005 a 03/2006, o que gerou um
prejuízo à autarquia federal no aporte de R$ 5.844,58. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento,  com  fundamento  na  aplicação  do  princípio  da  insignificância  a
evidenciar a atipicidade da conduta. Discordância do Magistrado. 3. No caso, tendo em vista o
recebimento irregular do benefício por 10 meses e a relevância do bem jurídico protegido, não se
mostra  razoável  o  arquivamento  dos  autos.  Não  se  trata  de  patrimônio  particular,  mas  da
coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-se, também, a
proteção da confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado e a sociedade e suas
diversas  formas  de  custeio.  4.  Registre-se  que  a  2ª  Câmara,  em  casos  semelhantes,  tem
homologado  as  promoções  de  arquivamento,  mas  somente  quando  constatada  a  completa
ausência  de dolo  na  percepção indevida de até  03 meses,  que  não é o  caso  dos autos.  5.
Ademais, tem-se evidenciada tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, já que a filha da
beneficiária confessou ter se utilizado do cartão de sua mãe para efetuar os saques indevidos. 6.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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204. Processo: JF-CTV-0000847-43.2016.4.03.6136-
PIMP

Voto: 7055/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 36ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
CATANDUVA/SP

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. I)
praticado mediante  inserção de declarações inverídicas,  em sistema de informação fiscal,  em
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física, nos anos-calendário de 2004 a
2006. Valor do imposto sonegado calculado em R$ 6.130,00. Arquivamento com base no princípio
da insignificância. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC
75/93. Consoante entendimento firmado pelo STJ e por esta Câmara, é aplicável o princípio da
insignificância  aos  débitos  tributários  que não  ultrapassem o limite  de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02 (Precedentes: Resp 1306425/RS, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Dje 01/07/2014; AgRg no Aresp 323486/RS, Rel.
Min.  Regina  Helena Costa,  Quinta  Turma,  Dje  11/12/2013;  Resp 1112748/TO,  Rel.  Min.  Felix
Fischer, Terceira Seção, Dj 09/09/2009). 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.

205. Processo: JFRJ/PTP-2006.51.06.001220-1-INQ Voto: 7077/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
PETRÓPOLIS

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

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334, § 1º, “c”), praticado antes do
advento  da  Lei  nº  13.008/2014.  Apreensão  de  174  (cento  e  setenta  e  quatro)  Máquinas
Eletrônicas  Programadas  –  MEP,  do  tipo  “caça-níquel”,  com  peças  e  acessórios  de  origem
estrangeira em estabelecimento comercial. Arquivamento com base na falta de interesse de agir,
ante a ocorrência iminente da prescrição da pretensão punitiva. Discordância do magistrado, sob
a alegação de que, quando os autos foram recebidos pelo membro do parquet no ano de 2010,
inexistia a falta de interesse de agir. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Fato
delituoso que data de 07/08/2007. Pena máxima cominada ao delito que é de 04 (quatro) anos de
detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal  calculada pela pena máxima cominada em
abstrato. Decurso de mais de 08 (oito) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. IV). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Insistência no arquivamento e encaminhamento de cópia dos
autos (decisão, manifestação do il. Procurador da República e do Juiz Federal) à Corregedoria do
Ministério Público Federal para as providências que entender cabíveis.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e encaminhamento de cópia dos autos (decisão, manifestação do il. Procurador da
República e do Juiz Federal)   à Corregedoria do Ministério Público Federal, 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: JF-RJ-0022723-53.2014.4.02.5101-
INQ

Voto: 6987/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos   EBCT.  Informação  de  que  um
funcionário dos correios foi abordado por dois indivíduos armados que anunciaram assalto quando
era realizado entrega de encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências  efetuadas  pela  Polícia  Federal.  Meliantes  fugiram em motocicleta  com placa  não
identificada.  Funcionários  dos  Correios  que  não  lograram  êxito  em  reconhecer  por  fotos  os
autores  do  delito.  Caso investigado  em que não há registros  de imagens,  nem indicação de
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testemunhas, ou mesmo possibilidade de identificação de suspeitos. Inexistência de elementos
mínimos  de  autoria  delitiva  e  inexistência  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento.

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

207. Processo: JF-SE-0000535-36.2015.4.05.8500-
PROEJES

Voto: 6996/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Prática do crime de desobediência  (CP,  art.  330).  Desobediência  a  decisão
judicial no bojo de ação civil por parte de Diretor de Hospital. Arquivamento com base na ausência
de dolo. Discordância do magistrado. Necessidade da continuação da persecução para verificar o
dolo no descumprimento da decisão. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93.
Primeiro pedido de informação respondido parcialmente. Ainda, compulsando os autos, verifica-se
que  as  informações  não  foram  apresentadas  tempestivamente  em  razão  da  impossibilidade
técnica dos agentes que receberam os ofícios em respondê-los, além de possível desorganização
administrativa. No caso, os ofícios dirigidos a áreas administrativas do hospital necessitavam de
informações médicas técnicas para serem respondidos,  havendo dificuldade na obtenção das
mesmas.  Posterior  cumprimento  da  determinação  judicial.  Ausência  de  dolo  na  conduta
perpetrada. 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.

208. Processo: JF/SP-0009947-81.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 7035/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME PREVISTO NO ART.  33,  C/C ART.  40,  I,  AMBOS DA LEI  Nº
11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93, ART. 62, INC. IV). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime
previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 71
sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  A Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos entendendo que a conduta seria  ato
preparatório para o delito descrito no art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, para o qual não se prevê
sanção penal. Ainda, consignou que não caberia a adequação típica ao crime de contrabando,
porquanto  evidentemente  desproporcional  a  aplicação  de  pena  de  reclusão  a  fatos  que,  se
consumados, seriam puníveis apenas com penas alternativas. 3. A Juíza Federal, por sua vez,
indeferiu o arquivamento, por entender que apesar da conduta não se subsumir a nenhuma figura
típica da Lei 11.343/2006, restaria configurado o crime de contrabando, no que não seria cabível a
aplicação  do  princípio  da  insignificância  ante  a  importação  de  71  sementes  de  maconha.  4.
Adotando-se as teorias objetivo-material e objetivo-individual, as que melhor se coadunam com o
art. 14, inc. II, do Código Penal, verifica-se que a importação de semente de maconha constitui ato
executório  para  o  delito  de  tráfico  de  drogas.  Ao  adquirir  sementes  de  maconha  o  agente,
irrefutavelmente,  pretende-se  plantá-las,  semeá-las,  sendo  que  nas  flores  e  nas  folhas  das
sementes germinadas aparecerá o tetrahidrocannabinol (THC), substância entorpecente proibida
no  país.  5.  Ainda  que  as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 6. A conduta do investigado se amolda ao art. 33,
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§  1º-I  da  Lei  nº  11.343/06,  diante  da  importação  de  insumo  ou  matéria-prima  para  a
produção/confecção do entorpecente.  Precedentes (AgRg no AREsp 892.613/SP, Rel.  Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016;
AgRg  no  HC  339.254/SP,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
16/06/2016, DJe 28/06/2016) 7. A importação de matéria-prima proibida é incompatível o princípio
da insignificância, diante da lesão ao bem jurídico tutelado (saúde pública) e considerados os
valores  ético-jurídicos  que  o  sistema normativo-penal  resguarda.  Precedente  (AgRg no  REsp
1442224/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016,
DJe 13/06/2016) 8. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

209. Processo: JF/UMU-5000485-75.2015.4.04.7004-
RPCR - Eletrônico 

Voto: 7026/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C O
ART. 40, INCISO I, DA LEI Nº 11.343/06. PROCURADOR DA REPÚBLICA DESIGNADO PARA
OFICIAR EM VIRTUDE DE DELIBERAÇÃO DESTA CÂMARA QUE REJEITOU O DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES  (ARQUIVAMENTO  INDIRETO)  PROMOVIDO  POR  OUTRO  MEMBRO.
RENOVAÇÃO DO ARQUIVAMENTO PELO FUNDAMENTO JÁ REJEITADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto
no art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que particular foi flagrado
trazendo  junto  consigo  970  gramas  de  maconha,  oriundas  do  Paraguai.  2.  Em sua  primeira
deliberação, esta Câmara discordando do entendimento do membro do parquet, que entendeu
não possuir atribuição para o feito por considerar que a conduta se enquadraria no artigo 28 da
Lei n. 11.343/11, decidiu pela continuidade do feito na Justiça Federal entendendo ser o caso de
tráfico internacional de entorpecentes ( art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). 3. O
Procurador da República então designado, utilizando-se dos mesmos fundamentos, promoveu o
arquivamento dos autos por entender atípica a conduta pela prática do crime previsto artigo 28 da
Lei  n.  11.343/11.  Discordância  do magistrado.  4.  O Procurador  da República  designado para
prosseguir  na  persecução  penal  em  razão  de  deliberação  tomada  por  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  não  está  agindo  em  nome  próprio,  mas  sim,  por  determinação  do
Colegiado, que equivale à do Procurador Geral da República. Desta forma, a menos que surjam
novos elementos de informação, não cabe a renovação da proposta de extinção do feito por
fundamento idêntico ao já  rejeitado.  5.  Conhecimento da remessa e devolução dos autos ao
Procurador da República designado, para prosseguir na persecução penal nos exatos termos da
decisão proferida pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF na sessão nº 630.

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

210. Processo: PRM-JND-3422.2015.000046-0-INQ Voto: 7062/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  149  DO  CÓDIGO  PENAL.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO ANCORADA NA NÃO OCORRÊNCIA DO
DELITO.  REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.
ESCRAVIDÃO  CONTEMPORÂNEA.  NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  ELUCIDATIVAS  NO
ÂMBITO CRIMINAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado após envio de documentos ao Ministério
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Público Federal pelo Ministério Público do Trabalho, dando conta de suposto crime tipificado no
art. 149 do Código Penal praticado por representantes legais de sociedade empresária urbana
privada, no Município de Louveira/SP, que estariam, dentre diversas irregularidades, submetendo
trabalhadores à condição análoga à de escravo. 2. Promoção de arquivamento do apuratório pelo
Procurador da República oficiante, com amparo na não ocorrência dO delito, mas, apenas, de
irregularidades trabalhistas. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 4. Arquivamento inadequado. 5. O tipo penal de redução a condição
análoga à de escravo dispõe que é crime sujeitar alguém a jornadas exaustivas ou a condições
degradantes de trabalho.  Não devem ser  interpretadas como condições  laborais  degradantes
unicamente aquelas relacionadas ao exercício direto do trabalho, mas, também, as condições
indiretas que viabilizam a prática da atividade laboral. 6. No particular, segundo autos de infração
anexados aos autos, dentre diversas irregularidades, os investigados: (a) deixaram de garantir o
fornecimento  de  água  potável,  refrigerada  e  filtrada  aos  obreiros;  (b)  deixaram  de  fornecer
alojamentos com dormitórios e instalações sanitárias adequadas, que se encontravam em estado
precário de conservação, higiene e limpeza, sem circulação de ar, além de estarem desprovidos
da  necessária  segurança  (botijões  de  gás  e  fiação  elétrica  exposta  próxima  a  colchões);  (c)
mantiveram os  documentos  sujeitos  à  inspeção fora  dos  locais  de  trabalho;  (d)  deixaram de
conceder  aos  empregados  descanso  semanal  de  24  horas  consecutivas;  e  (e)  deixaram de
efetuar pagamentos de verbas trabalhistas variadas. 7. Ademais, consta de relatório de diligência
realizada pelo MPT que os obreiros laboravam em jornada extraordinária (das 07:00 às 19:00
horas) e não recebiam o pagamento das horas extras na forma da lei. O dito relatório confirmou,
ainda,  as  péssimas  condições  de  trabalho  a  que  submetidos  os  empregados  da  sociedade
empresária,  que,  inclusive,  teve  o  alojamento  interditado  pelo  Auditor  Fiscal  do  Trabalho
responsável  pela  lavratura  dos  citados  autos  de  infração.  8.  Além  disso,  conforme  teor  da
representação formulada inicialmente ao MPT, os trabalhadores estariam presos na obra, sendo
proibidos de sair e recebendo ameaças caso entrassem em contato com aquele Órgão ministerial
trabalhista. 9. Ilícitos constatados que, consoante consignado expressamente na conclusão do
próprio  relatório  de  fiscalização  do  MPT,  apontam  para  condições  degradantes  e  jornada
excessiva de labor e, em tese, configuram o crime de redução a condição análoga à de escravo
(escravidão contemporânea). 10. Necessidade de realização de diligências elucidativas no âmbito
criminal,  a  exemplo  de  oitiva  de  trabalhadores  resgatados  e  demais  funcionários.  11.  Não
homologação do arquivamento. Designação de outro Membro do Parquet Federal para prosseguir
na persecução penal.

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

211. Processo: PRM-JUN-3422.2013.000031-3-INQ Voto: 7045/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado tentado (CP, art. 171, § 3º, cc. o art. 14,
inc. II) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Tentativa de realização
de  saque  de  parcela  de  benefício  previdenciário  em  agência  da  Caixa  Econômica  Federal,
mediante apresentação de documentação falsa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Documentos apresentados com informações falsas, dificultando a identificação do real
criminoso.  Inexistência  de  suspeitos.  Pesquisa  realizada  no  acervo  de  fotos  do  Centro  de
Inteligência Policial não logrou êxito em encontrar similaridade com a pessoa cuja fotografia esta
reproduzida  no  documento  falso.  Inexistência  de  linha  investigativa  capaz de  apontar  para  a
autoria do delito. Homologação de arquivamento.

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

212. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000033-5-INQ Voto: 7001/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Da leitura das afirmações adversadas, verifica-se
mera  contradição  relacionada  a  questão  tangencial  da  causa,  que  foi  desinfluente  ao  seu
deslinde,  denotando,  simples  diferença  de  percepção  sensorial  e  cognitiva  acerca  de  fatos
narrados. Inexistência de indícios suficientes da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

213. Processo: SR/DPF/MG-01656/2012-INQ Voto: 7066/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CP) PRATICADO
EM  DESFAVOR  DO  INSS.  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  BENEFÍCIO  ASSISTENCIAL
MEDIANTE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA INDETERMINAÇÃO DA AUTORIA. DISCORDÂNCIA
DA MAGISTRADA. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO
DE  DILIGÊNCIAS  ELUCIDATIVAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial  que foi instaurado para apurar
suposta prática de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) em desfavor do Instituto Nacional do
Seguro  Social   INSS,  tendo  em vista  notícia  de  que  um dos  investigados,  na  qualidade  de
procurador de outro, teria requerido benefício assistencial ao idoso mediante apresentação de
documentação  falsa.  2.  Pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em Juízo  pelo  Procurador  da
República oficiante, com arrimo na indeterminação da autoria delitiva. 3. Discordância da Juíza
Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP e do
art.  62,  inc.  IV,  da LC nº 75/93).  5.  Arquivamento inadequado. Possibilidade de realização de
diligências  elucidativas.  6.  Como bem exemplificou  a  Julgadora,  mister  se  faz,  dentre  outras
eventuais  medidas  investigativas,  a  realização  de:  i)  acareação  entre  os  investigados,
considerando  que  prestaram  declarações  diametralmente  conflitantes;  ii)  submissão  dos
documentos a exame grafotécnico, para atestar qual dos agentes foi o autor das assinaturas no
documento falso;  e iii)  busca por informações sobre um outro  investigado envolvido no caso,
sobretudo  porque  já  requisitada  ao  INSS  a  remessa  do  processo  de  concessão  do  aludido
benefício. 7. Designação de outro Membro do Ministério Publico Federal para dar prosseguimento
à persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

214. Processo: 1.25.006.000512/2015-86 Voto: 7064/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 149 E 337-A DO CÓDIGO
PENAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTE
COLEGIADO (ART. 62, INC. VII, DA LC Nº 75/93). ATRIBUIÇÃO QUE DEVE SER FIXADA PELO
LUGAR EM QUE PRATICADO O CRIME COM PENA MAIS GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ART. 78,
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INC. II, a, DO CPP. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR SUSCITADO. 1. Notícia de fato autuada
para apurar supostos crimes previstos nos arts. 149 e 337-A do Código Penal, tendo em vista
representação identificada formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão na Procuradoria da
República no Município de Maringá/PR, relatando prática de redução à condição análoga à de
escravo e sonegação de contribuições previdenciárias por representantes legais de sociedade
empresária privada. 2. Promoção de declínio de atribuições do apuratório pelo Procurador da
República oficiante na PRM  Maringá/PR à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso,
com amparo no argumento de que o ente coletivo aludido na representação possui domicílio fiscal
em cidade sob atribuição daquela PR. 3. Conflito negativo de atribuição suscitado pelo Procurador
da República oficiante na PR/MT, com arrimo no art. 78, inc. II, alínea a, do Código de Processo
Penal, que estabelece firmar-se a atribuição, no caso de concurso de infrações, pelo local em que
praticado  o  crime  com  pena  mais  grave,  de  modo  que,  tendo  sido  perpetrada  a  redução  à
condição análoga à de escravo por representantes da filial empresária localizada em Maringá/PR,
ali  naquela  PRM devem ser  apurados  os  delitos.  4.  Os  autos  vieram a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 62, inc. VII, da Lei Complementar nº
75/93). 5. Conflito negativo de atribuições instalado entre Membros do MPF. 6. Mérito que de
resolve à luz do art. 78, inc. II, alínea a, do CPP. 7. Redução à condição análoga à de escravo que
foi imputada a representantes da filial empresária localizada em Maringá/PR. 8. Conhecimento do
conflito.  Procedência  para  reconhecimento  da  atribuição  do  Procurador  Suscitado  para  dar
continuidade à persecução penal.

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

215. Processo: 1.16.000.001835/2016-37 Voto: 7029/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203), consistente no inadimplemento de verbas rescisórias e horas extras relativas a contrato
individual  de  emprego.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).
Ressalvando entendimento 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
1.22.020.000036/2016-16, 656ª Sessão, de 22/08/2016), acompanho o entendimento majoritário
dos membros da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, no sentido de ser da competência da
Justiça  Federal  todos  os  crimes contra  a  organização  do  trabalho,  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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

216. Processo: 1.15.000.000614/2015-06 Voto: 7067/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES TRIBUTÁRIOS (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISOS I E
V).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  ANCORADA  NA  AUSÊNCIA  DE
PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). AUTORIA E
MATERIALIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato que foi instaurada para apurar
supostos crimes tributários (Lei nº 8.137/90, art. 1º, incisos I e V), tendo em vista inserções de
despesas de  serviços  de saúde inexistentes  pela  contribuinte  investigada (pessoa física)  nas
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declarações de  Imposto  de  Renda,  nos  anos-calendário  de  2009/2012,  obtendo  restituição  e
suprimindo tributos cujo crédito fiscal restou definitivamente constituído no valor de R$ 57.437,73
(cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos). 2. Promoção de
arquivamento do apuratório pela Procuradora oficiante, com amparo na ausência de provas da
materialidade delitiva, sob as teses de que a investigada e o suposto prestador dos procedimentos
teriam afirmado que tais serviços existiram e que o pagamento se dera em espécie, de modo que
não  haveria  como  comprovar  a  efetiva  contraprestação  fornecida  por  meio  de  cheque,
transferência ou extratos bancários, dentre outros. Pontuou a Presentante ministerial, ainda, que
as  informações  sobre  a  declaração  de  IR  do  prestador  dos  serviços  não  exigia,  à  época,
identificação  do  CPF  dos  titulares  do  pagamento,  inviabilizando,  assim,  a  prova  de  tais
contraprestações.  3.  Remessa dos  autos esta  2ª  Câmara  de  Coordenação e Revisão  (LC n]
75/93, art. 62, inc. IV). 4. Arquivamento inadequado. 5. Atual estágio da persecução penal que
requer,  apenas,  forte  prova indiciária.  Presença,  porém,  de provas concretas da autoria  e  da
materialidade delitivas. 6. Simples afirmações defensivas apresentadas pelos investigados que
não são suficientemente idôneas e hábeis, por si sós, a afastarem a configuração dos crimes em
análise,  ressoando,  em  hipóteses  tais,  comezinhas  e  mancomunadas.  7.  Obrigação  legal  e
inafastável imposta a todo contribuinte de solicitar/fornecer e de guardar (por tempo determinado)
recibos de serviços a serem inseridos em declaração de imposto de renda, a fim de, se for o caso,
posteriormente comprovar a regularidade da declaração ao Fisco. 8. Contribuinte investigada que,
todavia, não se desincumbiu de comprovar, na forma da lei, a prestação de nenhum dos serviços
adversados, que constaram, inclusive, de sucessivas declarações de IR (2009/2012). 9. Tributo
suprimido que ostenta valor significativo. 10. Procedimento fiscalizatório da RFB que é, nesse
contexto,  prova apta a atestar a autoria e a materialidade delitivas,  mormente por já ostentar
presunção legal de veracidade. 11. Perfectibilização, em tese, dos tipos previstos nos incisos I e V
do art.  1º  da  Lei  nº  8.137/90.  12.  Não  homologação  do  arquivamento.  Designação  de  outro
Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

217. Processo: 1.15.000.001002/2016-11 Voto: 7065/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 149 DO CÓDIGO
PENAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  ANCORADO  NA  NÃO
OCORRÊNCIA DE  DELITO.  REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  ESCRAVIDÃO  CONTEMPORÂNEA.  CONDIÇÕES  DEGRADANTES  DE
TRABALHO. OCORRÊNCIA DE OUTROS CRIMES. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA FISCALIZADA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigativo instaurado após
envio de relatório ao Ministério Público Federal pelo Ministério do Trabalho e Emprego, dando
conta  de  fiscalização  realizada,  no  período  de  17/11/2015  a  26/11/2015,  em  que  restou
evidenciado suposto crime tipificado no art. 149 do Código Penal praticado por representante legal
de  sociedade  empresária  rural  privada  e  intermediário  na  contratação  da  mão-de-obra,  no
Município de Aracoiaba/CE, que estariam, dentre diversas irregularidades, submetendo 25 (vinte e
cinco)  trabalhadores  à  condição  análoga  à  de  escravo.  2.  Promoção  de  arquivamento  do
apuratório pelo Procurador da República oficiante, com amparo na não ocorrência de delito, mas,
apenas,  de  irregularidades  trabalhistas,  realçando  a  situação  sócio-econômica  da  localidade
(Polígono das Secas) e a parca instrução escolar e miserabilidade do intermediário dos serviços.
3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
4. Arquivamento inadequado. 5. O tipo penal de redução a condição análoga à de escravo dispõe
que é crime sujeitar alguém a jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho. Não
devem ser interpretadas como condições laborais degradantes unicamente aquelas relacionadas
ao exercício direto do trabalho, mas, também, as condições indiretas que viabilizam a prática da
atividade laboral. 6. No particular, segundo o mencionado relatório de fiscalização, dentre várias
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irregularidades  atestadas,  foram atestadas:  (a)  deixaram de  garantir  o  fornecimento  de  água
refrigerada  adequada;  (b)  deixaram  de  fornecer  alojamentos  com  dormitórios,  instalações
sanitárias e refeitório, ficando os trabalhadores acomodados em barracos de lona, fincados na
terra, por eles improvisados, sem armários e instrumentos de preparo de alimentação, somente
com redes, em estado precário de conservação, higiene e limpeza (v. registro fotográfico em mídia
anexada aos autos); (c) admitiram ou mantiveram empregados sem o respectivo registro em livro,
ficha ou sistema eletrônico competente;  (d)  deixaram de fornecer  ferramentas para o  labor  e
equipamentos  de  segurança  indispensáveis  (vários  com  calçados  impróprios  já  rasgados,
possivelmente  por  inchadas);  (e)  deixaram de  submeter  os  trabalhadores  a  exames médicos
indispensáveis,  bem  como  de  ter  equipamentos  básicos  de  primeiros  socorros  no  local;  (f)
efetuaram os pagamentos sem o fornecimento dos respectivos recibos, não concedendo férias
nos 12 (doze) meses seguintes ao período aquisitivo nem o 13º salário no valor integral e no dia
legalmente estabelecido; (g) deixaram de anotar as Carteiras de Trabalho e Previdência Social
CTPS dos funcionários; e (h) deixaram de registrar os horários de labor e de repouso. 7. Ilícitos
constatados que,  consoante  consignado expressamente  na  conclusão  do  próprio  relatório  de
fiscalização (vide mídia digital anexa), configuram inequívoca condição degradante de labor e, em
tese,  o  crime  de  redução  a  condição  análoga  à  de  escravo  (escravidão  contemporânea).  8.
Necessidade de identificação do proprietário da fazenda, uma vez que o intermediário (gato) pode
ter sido, nesta singular hipótese, mais uma das vítimas das condutas criminosas perpetradas pelo
real  empregador.  9.  Não  homologação  do  arquivamento.  Designação  de  outro  Membro  do
Ministério Publico Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

218. Processo: 1.22.002.000011/2016-22 Voto: 7011/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A) E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE
ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.  INAPLICABILIDADE  DO  ART.  83  DA  LEI  Nº
9.430/96.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento
investigatório criminal  instaurado para apurar os crimes de apropriação indébita previdenciária
(CP, art. 168-A) e uso de documento falso (CP, art. 304) em razão da falsificação de guias de
pagamento  de  verbas  de  caráter  trabalhista  (FGTS)  e  contribuições  previdenciárias.  2.  O
Procurador da República oficiante, com arrimo na natureza material do crime e na ausência de
constituição definitiva do crédito tributário, promoveu o arquivamento dos autos, realçando incidir,
na espécie, a Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. 3. Atecnia do art. 83 da Lei
9.430/96. Pela análise da Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que
o prévio exaurimento da via administrativa é condição objetiva de punibilidade apenas em relação
aos crimes materiais contra a ordem tributária. 4. O crime tipificado no art. 168-A do Código Penal
é de natureza formal. Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social  das contribuições
previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal não se refere a supressão ou alteração do
tributo. Por isso, não há motivo para obstar a persecução penal até o término de procedimento
administrativo  destinado  a  apurar  o  crédito  tributário.  5.  No  caso,  há  indícios  suficientes  do
cometimento do crime de apropriação indébita previdenciária, no que o arquivamento mostra-se
prematuro. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

219. Processo: 1.23.005.000101/2016-56 Voto: 7041/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,
ART.  171,  §2º,  II).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Noticia de fato instaurada
em virtude de ofício enviado pela 5ª Vara Agrária de Redenção/PA visando apurar o possível
cometimento  de  fraude  quanto  ao  desmembramento  de  imóvel  localizado  no  município  de
Conceição do Araguaia/PA, dado em garantia perante a Caixa Econômica Federal para obtenção
de financiamento.  2.  O Procurador  da República  oficiante  promoveu o arquivamento  por  não
vislumbrar  qualquer  indício  de  fraude  na  operação  de  financiamento  perante  à  CEF.  Autos
remetidos à 2ª Câmara para fins do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Verifica-se dos autos que a CEF
sequer foi oficiada para informar se houve fraude na operação de financiamento ou, ainda, se
sofreu  prejuízo  com o  desmembramento  em tese  fraudulento,  no  que  não  há  demonstração
inequívoca,  segura  e  convincente  da  ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  4.
Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério
Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a
Ação  Penal  ou  se  deve  requerer,  de  forma  segura,  o  arquivamento  do  processo.  5.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

220. Processo: 1.36.001.000256/2015-93 Voto: 7068/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO. SUPOSTO CRIME DO ART. 297 § 4º, DO CÓDIGO
PENAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO ANCORADA NA INEXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS INFORMATIVOS ACERCA DO REPRESENTANTE. REVISÃO (LC Nº 75/93,
ART. 62, INC. IV). REPRESENTAÇÃO FORMULADA EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 39 E
41  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  DISPENSABILIDADE  DE  BUSCA  PELO
REPRESENTANTE, APESAR DA POSSIBILIDADE DE LOCALIZÁ-LO. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. OBRIGATORIEDADE E INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  ELUCIDATIVAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  fato  instaurada  após  oferecimento  de  representação
parcialmente identificada, originariamente apresentada ao Ministério Público do Trabalho, dando
conta de suposto crime previsto no art. 297, § 4º, do Código Penal, atribuído a representante legal
de sociedade empresária privada, que estaria deixando de anotar  as Carteiras de Trabalho e
Previdência Social  CTPS de seus empregados. 2. Promoção de arquivamento do apuratório pelo
Procurador da República oficiante, com amparo na insuficiência de elementos de identificação do
representante,  a  fim  de  serem  complementados  os  fatos  noticiados  e  realizadas  diligências
investigativas. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal, nos termos do art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 4. Arquivamento
inadequado. 5. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se
ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as
diligências investigatórias,  ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 6.
Representação que contém os indícios mínimos de autoria  e  materialidade delitivas,  fazendo
menção ao nome completo do ente coletivo, ao local em que sediado, à data dos fatos (com todo
o período de labor) e à possível conduta criminosa, em conformidade com as disposições dos
arts. 39 e 41 do Código de Ritos Penais. 7. Dispensabilidade de busca pelo representante. Notícia
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crime  que,  ainda  que  anônima  fosse,  é  apta  a  deflagrar  investigações  preliminares,  para
verificação da veracidade dos fatos criminosos nela noticiados, porquanto possui objeto certo e
determinado (STJ - RHC: 38063 MG 2013/0168126-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de
Julgamento: 04/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2014). 8. Logo, ad
cautelam, e por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e do in dubio pro
societate, devem ser procedidas,  a título de exemplo,  às seguintes medidas investigatórias: i)
expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego  MTE e ao Instituto Nacional do Seguro
Social  INSS, para envio de eventuais documentos em nome do ente coletivo mencionado e de
seus empregados; ii) vistoria na sede da empresa, no endereço apontado pela representante, a
fim de serem coletadas oitivas de trabalhadores, perquirindo sobre as anotações em suas CTPS;
e  iii)  oitiva  do  representante  legal  da  sociedade,  para  apresentação  de  documentos  e  de
esclarecimentos que reputar relevantes. 9. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir
na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

221. Processo: SR/DPF/MG-00455/2016-INQ Voto: 7025/2016 Origem: GABPR27-DBR - DANIELA
BATISTA RIBEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º). Particular teria
entregue uma cédula falsas de R$ 100,00 (cem reais) à funcionária do metrô para comprar um
bilhete.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Falsificação  grosseira,  facilmente
reconhecível. Crime de estelionato e não de moeda falsa. Enunciado nº 73 da Súmula do STJ.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

222. Processo: TRF3-IPL-0001367-
86.2014.4.03.6131

Voto: 7061/2016 Origem: DPJ/SEJUD - DIVISÃO DE
PROCESSAMENTO 
JUDICIAL/SEJUD

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO JUNTO À ANVISA
(CP, ART. 273, §1º-B, I). MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). APREENSÃO DE MEDICAMENTOS
NA RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE LESÃO DIRETA A BEM,
SERVIÇO OU INTERESSE DA UNIÃO. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO. 1.  Trata-se de inquérito
policial instaurado para apurar suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-B, I), em
razão  da  apreensão  de  medicamentos  sem  registro  no  órgão  competente  na  residência  do
investigado. 2. O Procurador da República oficiante solicitou ao Juízo Federal o reconhecimento
de sua incompetência, por entender não demonstrado qualquer traço de transnacionalidade da
conduta,  já  que o próprio  investigado teria  afirmado ter  adquirido tais  medicamentos de uma
pessoa residente  em São Paulo.  3.  O Magistrado,  por  sua  vez,  sustentou que  o declínio  de
competência  seria  prematuro  ante  a  procedência  estrangeira  de  alguns  medicamentos
encontrados em poder  do investigado.  4.  No  caso,  o  contexto  fático  e  as  investigações não
trouxeram qualquer elemento probatório que pudessem inferir a responsabilidade do investigado
pelo  ingresso  dos  medicamentos  em território  nacional.  5.  Não há,  data  venia,  atribuição  do
Parquet  federal  para  investigar  a  distribuição  de  produto  destinado  a  fins  terapêuticos  ou
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medicinais sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA, quando inexistentes
indícios da transnacionalidade da conduta, como no caso dos autos. Precedentes STJ e STF (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));  (RE 755446/RS,  Rel.  Min  Ricardo  Lewandowski,  Dj  22/11/2013).  6.  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.

223. Processo: 1.14.003.000145/2015-24 Voto: 7010/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a possível prática dos crimes de invasão de terras da união
(art. 20 da Lei nº 4.947/66), estelionato (CP, art. 171), dano (CP, art. 163) e ameaça (CP, arts.
147). Dirigentes de associação de produtores rurais teriam vendido um mesmo terreno a várias
pessoas, alegando que referido terreno pertencia a União. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -
2ª CCR).  Diligências.  Oficiado,  o INCRA afirmou que o projeto não é de responsabilidade da
referida autarquia. Ainda, a Secretaria do Patrimônio da União informou que o imóvel em questão
não pertence a 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.

224. Processo: 1.14.004.001345/2016-75 Voto: 6978/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Inquérito policial.  Supostos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e estelionato (CP, art.
171). Denúncia anônima dando conta que, empresa atuante no seguimento de entretenimento
musical, estaria ocultando patrimônio com escopo de prejudicar eventuais credores. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Fatos narrados que não apontam qualquer infração penal em
prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

225. Processo: 1.14.006.000055/2016-94 Voto: 6991/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Representante denuncia
que investigado teria apresentando, perante Universidade do Estado da Bahia  UNEB, declaração
étnico  racial,  contendo  falsas  assinaturas  de  servidores  da  Fundação  Nacional  do  Índio
FUNAI/BA,  com  a  intenção  de  ingressar  na  instituição  de  ensino  por  meio  de  cotas  para
indígenas.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Documento  apresentado  à
universidade estadual. Aplicação da Súmula 546 STJ  A competência para processar e julgar o
crime  de  uso  de  documento  falso  é  firmada  em  razão  da  entidade  ou  órgão  ao  qual  foi
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apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Ausência
de ofensa a bens,  serviços ou interesse  direto  e  específico  da  União,  ou de suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

226. Processo: 1.15.002.000231/2016-91 Voto: 7053/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/98, art. 1º). Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF,
dando  conta  de  movimentações  financeiras  atípicas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Oficiada,  a Receita Federal  do Brasil  informou não haver crédito
tributário  constituído  em desfavor  da  empresa  investigada.  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.  No  caso,  as  investigações  denotam  a
ocorrência de crime antecedente de competência da Justiça Estadual, por suposto esquema de
fraude  em  licitação  municipal  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

227. Processo: 1.17.000.001608/2016-74 Voto: 7070/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de exercício ilegal da
profissão  (Decreto-Lei  nº  3.688/41,  art.  47).  Investigado  que  se  fez  passar  por  advogado,
atendendo  a  clientes  particulares,  valendo-se,  para,  tanto,  de  certificado  e  estatuto  regente
materialmente  falsos.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  1)
Falsidade ideológica (CP, art.  299). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.  2) Exercício ilegal de profissão (Decreto-Lei nº 3.688/41,  art.  47).
Contravenção penal. Incidência do Enunciado nº 37 deste Órgão Revisor1, do art. 109, inc. IV, da
Constituição Federal e do Verbete Sumular nº 38 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

228. Processo: 1.18.000.001793/2016-60 Voto: 7028/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Sítio da internet estaria se passando por site
governamental  para  fins  de  obtenção  de  dados  alheios.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Caso  no  qual  o  endereço  eletrônico  do  sítio  suspeito  é
substancialmente diferente do endereço do sítio governamental. Suposto crime praticado contra
particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

229. Processo: 1.22.004.000235/2015-33 Voto: 6994/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Expediente instaurado em razão de noticia  encaminhada
pela Promotoria de Justiça de Guaxupé/MG, com o objetivo de apurar de modo uniforme possível
formação de organização criminosa voltada para certificação indevida de cursos na capital mineira
por empresa fantasma, ou por esquema de fraudes em cursos para o desvio do dinheiro público
de várias Câmaras de Vereadores nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Empresa que não atua no âmbito
da Educação Superior.  Oficiada,  a Receita Federal  informou não existir  Representação Fiscal
Para fins Penais contra a referida empresa. Não ocorrência de crimes da competência federal.
Crime que não se insere no rol constante da Lei nº 10.446/02, que enumera as infrações penais
passíveis  de  investigação  pela  Polícia  Federal  quando  com  repercussão  interestadual  ou
internacional que exigem repressão uniforme. 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.

230. Processo: 1.22.011.000111/2016-40 Voto: 7051/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
SETE LAGOAS-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Tentativa  de  recebimento
indevido de indenizações em razão de sinistros em acidentes de trânsito cobertos pelo seguro
obrigatório DPVAT. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Prejuízo suportado pelas sociedades
seguradoras  conveniadas  responsáveis  pelo  pagamento  e  pelos  segurados.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Nesse sentido há precedentes da 2ª CCR (Processo n° 1.00.000.001560/2013-
59, Voto n° 5113/2014, Sessão n° 601 de 25/07/2014) e do STJ (CC 39.801/SP, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Terceira Sessão, DJ 1/2/2005; e CC 47.745/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Terceira Sessão, DJ 30/3/2005). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

231. Processo: 1.25.003.002361/2016-10 Voto: 7006/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de lesão corporal (CP, art. 129) e injúria racial (CP, art. 140, §3°). Haitiano
teria  sido  agredido  por  um grupo  de  brasileiros  que  também o  xingaram diversas  vezes  de
macaco. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Crime cometido contra particular. Inexistência de
conduta transnacional. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

232. Processo: 1.25.016.000061/2016-49 Voto: 6988/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III) e contravenção penal
(Decreto-Lei  nº  3.688/41,  art.  47).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  1)
Exercício da advocacia sem registro na OAB (Decreto-Lei nº 3.688/41, art.  41). Contravenção
Penal. Aplicação do Enunciado nº 37, desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, verbis: Não é
atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de contravenções penais, ainda que
ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. (Ref.: Art. 109, IV da CF e da Súmula 38 do STJ). 2)
Crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III) em virtude de retenção de valores além do
devido por parte de advogado constituído em ação judicial. Eventual prejuízo causado pelo ilícito
restrito  exclusivamente  aos  interesses  de  particular.  Inexistência  de  elementos  que  denotem
ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

233. Processo: 1.26.000.002043/2016-33 Voto: 7005/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de estelionato (CP, art. 171), receptação (CP, art. 180) e usura/agiotagem
(Lei nº 1.521/51, art. 45º, alínea a). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Conflito envolvendo interesses exclusivamente particulares. Incidência da Súmula nº 498
do  Supremo  Tribunal  Federal  (Compete  a  justiça  dos  estados,  em  ambas  as  instâncias,  o
processo  e o  julgamento  dos crimes contra  a  economia  popular).  Ausência  de elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

234. Processo: 1.29.011.000145/2016-83 Voto: 6989/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia  de fato.  Supostos crimes contra  criança ou adolescente (Lei  nº  8.069/90,  art.  244-A),
tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33) e furto (CP, art.  155). Representação
anônima  denunciando  a  existência  de  tráfico  de  drogas,  agenciamento  de  menores  para
prostituição,  invasão de uma residência e noticias de que alguns clientes estariam realizando
furtos para trocar  os objetos por  drogas.  Revisão de declínio  (Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).
Ausência de indícios de transnacionalidade. 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.

235. Processo: 1.29.017.000151/2016-81 Voto: 7047/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CANOAS-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Crime militar de estelionato (CPM, art. 251). Tenente reformado teria apresentado
perante a Divisão de Assistência aos Inativos e Pensionistas do V COMAR documentos falsos
visando  suspender  os  descontos  efetuados  nos  seus  proventos  pela  administração  militar.
Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ª CCR). Suposto crime cometido por militar da reserva, ou
reformado, ou por civil, contra as instituições militares (art. 9ª, III, a, do CPM). Competência da
Justiça Militar da União. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

236. Processo: 1.30.001.002821/2016-51 Voto: 7003/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação proveniente da Sala de Atendimento ao Cidadão dando conta de
problemas  no  recebimento  de  um  celular  comprado  via  internet.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventual
caracterização de crime contra as relações de consumo, de competência da Justiça Estadual.
Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC  132.587/MA,  DJe  04/12/2014;  CC  107.342/GO,  DJe
21/08/2014. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet
Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

237. Processo: 1.30.002.000119/2016-43 Voto: 7044/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação dando conta que Sindicato  Rural  estaria  efetuando cobrança
ilegal  para  realizar  o  Cadastro  Ambiental  Rural  -  CAR.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Eventual prática ilícita em detrimento de particulares. Inexistência de
lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.
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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.

238. Processo: 1.33.000.000669/2016-71 Voto: 7033/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3°) praticado por particular contra
vigilante do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª  CCR/MPF).  Insulto  praticado contra  pessoa determinada,  envolvendo
particular.  Não  constatação  de  conduta  discriminatória  dirigida  a  um  determinado  grupo  ou
coletividade. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

239. Processo: 1.35.000.001355/2016-11 Voto: 7037/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A). Relato do
representante de que  terceiro  teria  grampeado seu celular  e  seu  e-mail  pessoal.  Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  Prejuízo  suportado  por  particular.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal.  Inexistência  de  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades
sanitárias federais. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

240. Processo: 1.20.000.000959/2016-72 Voto: 7000/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Sociedade empresária que deixou
de encaminhar, no prazo estabelecido, dados relativos às suas movimentações referentes ao mês
de dezembro de 2013 à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  ANP, em
descumprimento aos termos da Resolução ANP nº 5/2012. Revisão de Declínio de atribuições
recebido como Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62  IV). Infração administrativa prevista
no  art.  3º,  inc.  VI,  da  Lei  nº  9.847/99,  apenada com multa.  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)
relator(a).  Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr.  José Adonis
Callou de Araújo Sá.

241. Processo: 1.22.020.000259/2015-94 Voto: 6997/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Representação dando conta que particular, embora aposentada pelo INSS, estaria
trabalhando no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palma/MG. Além disso, estaria utilizando o
veículo do sindicato em benefício particular. 1) Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Diligência. Oficiado, o INSS asseverou
a regularidade do benefício. Ausência dos indícios mínimos de fraude na concessão do benefício
previdenciário e, consequentemente, de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento. 2) Utilização de veiculo pertencente a sindicato em benefício próprio. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Veículo adquirido através de recurso
proveniente  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  de  Minas  Gerais   SEEJ.
Inexistência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União  e,
consequentemente, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

242. Processo: 1.33.011.000091/2016-23 Voto: 6982/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Denuncia anônima veiculada por meio da Sala de Atendimento do Cidadão dando
conta do cometimento de crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, V) e ambiental
(Lei nº 9.605/98, art. 46) cometidos por sociedade empresária privada. 1) Crime de Sonegação
Fiscal.  Venda  de  carvão  sem  nota  fiscal.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).
Denuncia  vaga,  desacompanhada  de  elementos  probatórios  mínimos  aptos  a  deflagrar  uma
persecução penal. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento. 2)
Crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art.  46). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Venda ilegal de carvão. Tratando-se de matéria afeta à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
(Meio Ambiente e Patrimônio Cultural), remetam-se os autos àquele Colegiado, em cumprimento à
Resolução CSMPF nº 1631, de 5 de abril de 2016, publicada em 18/04/2016.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e remessa dos autos à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão para análise da
matéria de sua atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

243. Processo: 1.34.022.000024/2016-42 Voto: 7069/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Representação. Suposta exploração de jogos de azar.  1)
Suposto crime de contrabando (CP,  art.  334-A, § 1º,  inc.  IV).  Declínio  de atribuições que se
recebe, em parte, como arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Diligência in loco.
Inexistência de utilização de máquinas eletrônicas de componentes estrangeiros na realização de
jogos referidos. Crime não configurado. Homologação do arquivamento. 2) Suposta contravenção
penal (Decreto-Lei 3.668/41, art. 50). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª
CCR/MPF). Contravenção penal. Incidência do Enunciado nº 37 deste Órgão Revisor1, do art.
109, inc. IV, da Constituição Federal e do Verbete Sumular nº 38 do Superior Tribunal de Justiça.
Inexistência de 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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  e  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

244. Processo: DPF/ROO-00097/2015-IPL Voto: 6984/2016 Origem: SJUR/PRM-MT - SETOR 
JURIDICO DA 
PRM/RONDONOPOLIS

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

Ementa: Inquérito policial.  Crime de furto  tentado (CP,  art.  155,  § 4º,  incisos I  e IV cc art.  14,  inc.  II)
praticado em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT, no Município de
Poxoréo/MT. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Diligências efetuadas pela
Polícia  Federal.  Não houve  subtração  de  numerário,  bens  e  objetos.  Realizado  o  exame de
papiloscopia que não houve identificação positiva no banco de dados do sistema AFIS. Caso no
qual não há registros de imagens, nem indicação de testemunhas, ou mesmo possibilidade de
identificação de suspeitos. Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e inexistência de
linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

245. Processo: DPF/ROO-00115/2013-IPL/PF Voto: 6990/2016 Origem: SJUR/PRM-MT - SETOR 
JURIDICO DA 
PRM/RONDONOPOLIS

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT. Informações de que 02 (dois)
indivíduos armados renderam funcionária, que se encontrava sozinha, subtraindo cerca de R$
6.923,00(seis mil novecentos e vinte e três reais) do cofre. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligências. Servidora presente no momento da ocorrência do crime que não foi
capaz de identificar os investigados. Caso investigado em que não há registros de imagens com
possibilidade  de  identificação  dos  suspeitos,  em  razão  dos  artifícios  utilizados  (capacetes  e
capuzes), nem indicação de testemunhas, ou mesmo possibilidade de identificação de suspeitos.
Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e inexistência de linha investigativa capaz
de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

246. Processo: SRPF-AP-00357/2015-INQ Voto: 7034/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  descumprimento  de  requisição  efetuada  por  Membro  do  Ministério
Público a Secretário de Estado da Saúde do Estado do Amapá para instruir ação civil pública (Lei
7.347, art. 10). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Posterior cumprimento da
requisição  ministerial.  Inexistência  de  elementos  probatórios  que  permitam  concluir  que  o
destinatário da requisição teria tomado conhecimento da mesma a tempo. Ausência de dolo na
conduta perpetrada. Atipicidade. Homologação do Arquivamento.

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

247. Processo: 1.10.001.000105/2016-22 Voto: 7050/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia de fato. Procedimento instaurado para a realização de diligências complementares em
procedimento criminal, visando a busca de melhor convencimento a respeito do oferecimento, ou
não,  do  benefício  da  transação  penal.  Revisão  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências
realizadas. Perda do objeto deste apuratório. Homologação do arquivamento.

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

248. Processo: 1.11.000.001527/2015-15 Voto: 7023/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime de  estelionato  contra  o  programa do  Governo  Federal  Bolsa
Família (CP, art. 171, § 3º). Notícia da existência de servidora municipal que estaria recebendo
indevidamente o benefício do bolsa família. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Consta dos autos que a unidade familiar era composta por cinco pessoas e que todas viviam da
renda da servidora que recebia um salário mínimo. Limite do programa respeitado. Ausência, até
o presente momento, de elementos que indiquem meios fraudulentos para obtenção de benefício.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

249. Processo: 1.11.001.000013/2016-13 Voto: 7009/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  artigo  330).  Descumprimento  de
requisições proferidas pelo Ministério Público do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências.  Requisição entregue a pessoa  de baixa  escolaridade que  não era a
responsável  pela  administração  da  empresa.  Efetivo  cumprimento  da  requisição  após  o
responsável pela parte burocrática da empresa ter tomado conhecimento do pedido. Ausência de
dolo em descumprir a requisição. Homologação do Arquivamento.

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

250. Processo: 1.13.000.001159/2016-11 Voto: 6986/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) e roubo (CP, art. 157). Comunicação de 06
ocorrências envolvendo os crimes de furto e roubo de celulares smartfones de propriedade do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE, que se encontravam sob a guarda e utilização
de servidores e/ou empregados temporários para coletas de dados. Revisão de arquivamento (LC
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nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Fatos que somente foram comunicados para a  Polícia
Federal  depois  de  transcorridos  meses  ou  até  mesmo  anos.  Não  há  registros  de  imagens,
indicação de testemunhas, ou mesmo possibilidade de identificação de suspeitos. Ausência de
elementos mínimos de autoria delitiva e inexistência de linha investigativa capaz de esclarecê-la.
Homologação do arquivamento.

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

251. Processo: 1.14.000.001079/2016-11 Voto: 7058/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia  de fato.  Suposto  crime de desobediência  (CP,  art.  330).  Suposto  descumprimento  de
ordem da justiça trabalhista por gerente de banco. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências. Cumprimento da determinação judicial em tempo hábil. Ausência de indícios
de prática criminosa. Homologação do Arquivamento.

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

252. Processo: 1.14.000.001661/2015-04 Voto: 7027/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º  da  Lei
9.613/98). Relatório de Inteligência Financeira do COAF relatando transações atípicas realizadas
na conta  de  sociedade empresária.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Ausência de indícios quanto ao cometimento de crime antecedente. Oficiada, a Receita Federal
do Brasil informou não existir ações fiscais concluídas quanto aos fatos apresentados. Crime de
natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de
acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência de
justa  causa  para  justificar  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

253. Processo: 1.14.000.001687/2016-25 Voto: 7038/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A) imputado a sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligência. Informação proveniente da Receita Federal dando conta que os créditos tributários
em questão encontram-se com exigibilidade suspensa em razão do oferecimento de impugnação
administrativa.  Inexistência  de crédito  definitivamente constituído.  Crime de natureza  material,
cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado
nº  24  da  Súmula  Vinculante  do  Supremo Tribunal  Federal.  Ausência  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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254. Processo: 1.14.000.002407/2016-04 Voto: 7048/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) praticado em desfavor da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos  EBCT. Moto baú de carteiro teria sido violada enquanto o funcionário
realizava a entrega de encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No
dia seguinte ao fato, a EBCT informou que dos dezessete objetos subtraídos, dezesseis tinham
sido  recuperados.  Caso investigado  em que não há registros de imagens,  nem indicação de
testemunhas, ou mesmo possibilidade de identificação de suspeitos. Inexistência de elementos
mínimos  de  autoria  delitiva  e  inexistência  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento.

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

255. Processo: 1.14.001.000093/2014-25 Voto: 7059/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  identificar  outros  responsáveis,  fora  o  já
denunciado, em esquema criminoso consistente no saques de verbas de Requisição de Pequena
Valor  RPV mediante uso de documento falso em detrimento da CEF. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Circunstancia na qual o denunciado afirmou que sua função se
restringia  apenas  em efetuar  os  saques,  acreditando  que  tivesse  alguém  maior  por  trás  do
esquema. Contudo, apesar das diversas diligências efetuadas, bem como das diferentes linhas
investigativas adotadas,  não se obteve sucesso em identificar  outros possíveis  envolvidos no
delito. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação de
arquivamento.

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

256. Processo: 1.14.010.000171/2016-44 Voto: 7032/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de apropriação previdenciária (CP, art. 168-A). Denuncia
anônima dando conta que sociedade empresária estaria retendo e não repassando os valores
descontados dos seus empregados ao INSS. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93).
Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou não haver procedimento fiscal contra a empresa
denunciada. Denuncia desacompanhada de elementos probatórios mínimos aptos a justificar o
início da persecução penal. Inexistência de indícios de prática criminosa. Ausência de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

257. Processo: 1.15.002.000057/2016-86 Voto: 7030/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º  da  Lei
9.163/98).  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  COAF  relatando  transações  atípicas  entre
sociedades empresárias e prefeitura municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV). Apesar da diligências encetadas, não foi possível  obter prova ou indício do crime de
lavagem  de  dinheiro,  já  que  as  operações  suspeitas  foram  justificadas  e  comprovadas  por
testemunhas e informações oficiais. Existência de indícios quanto ao crime de sonegação fiscal
pela  prestação  de  serviços  e  recebimento  de  recursos  não  declarados.  Contudo,  oficiada,  a
Receita Federal do Brasil informou não existir ações fiscais quanto aos fatos apresentados. Crime
de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de
acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência de
justa  causa  para  justificar  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

258. Processo: 1.16.000.001087/2016-92 Voto: 7054/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de descaminho (CP, art. 334). Viajante procedente do
estrangeiro  teria  tentado  ocultar  mercadoria  de  origem  estrangeira  com  o  objetivo  de  evitar
tributação incidente. Telefone importado no valor de R$ 3.274,34. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após  a  realização  de  diligências  solicitadas  por  esta  Câmara,  ficou
evidenciada a ausência de reiteração de conduta pela investigada. Tributos incidentes que não
ultrapassam o valor de R$ 10.000,00. Aplicação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Admite-se o
valor fixado no art.  20, 'caput',  da Lei  nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta. Homologação do arquivamento.

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

259. Processo: 1.17.000.001257/2016-00 Voto: 6981/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Noticia  de fato.  Suposto  crime de sonegação de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).
Representante,  na condição de síndico de condomínio,  comunica supostas irregularidades na
prestação de contas pela administradora do aludido condomínio. Pagamentos a autônomos sem o
devido recolhimento das contribuições previdenciárias devidas. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Crime  de  natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da  constituição
definitiva  do  crédito  tributário,  de  acordo  com  o  Enunciado  nº  24  da  Súmula  Vinculante  do
Supremo Tribunal Federal.  Inexistência de elementos mínimos da suposta prática criminosa a
justificar a instauração de investigação 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.

260. Processo: 1.19.000.001306/2016-21 Voto: 7072/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos  crimes de estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticados em

96



Ata da 661ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00293245/2016

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Envio de 06 (seis) casos em que presentes
a realização de saques indevidos de vários benefícios previdenciários após óbitos dos titulares.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  1)  01  (um)  caso  em  que  houve
recebimento de 04 parcelas de pensão por morte em desacordo com a legislação, em razão da
não comprovação de dependência econômica da beneficiária divorciada. Erro administrativo. Não
solicitação da documentação respectiva por parte do INSS, quando do deferimento da benesse à
titular. Inexistência de dolo na conduta perpetrada. Crime não configurado. 2) 05 (cinco) casos em
que se verificam terem sido os benefícios sacados mediante utilização de cartão magnético, sem
procuradores legais ou representantes cadastrados e sem elementos concretos (a exemplo de
imagens dos saques, confissão, renovação de senha após o óbito, entre outros) que permitam
esclarecer o responsável pela vantagem indevida. Falta de indícios mínimos da autoria delitiva e
de diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório atual. Inexistência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

261. Processo: 1.19.000.001318/2016-56 Voto: 7073/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. 06 (seis) casos em que presentes realização de
saques  indevidos  de  benefícios  previdenciários  após  óbitos  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) 01 (um) caso em que houve recebimento indevido
de até 03 (três) parcelas de benesse. Aplicação da Orientação nº 04/2013 desta 2ª CCR. 2) 05
(cinco) casos em que se verificam terem sido os benefícios sacados mediante utilização de cartão
magnético, sem procuradores legais ou representantes cadastrados e sem elementos concretos
(a exemplo de imagens dos saques, confissão, renovação de senha após o óbito, entre outros)
que permitam esclarecer os responsáveis pelas vantagens indevidas.  Ausência de indícios da
autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificarem  o  frágil  panorama  probatório  atual.
Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Precedente  deste
Colegiado  (Voto  n°  1547/2016,  Inquérito  Policial  nº  00149/2012,  julgado  em  29.02.2016,  à
unanimidade, na Sessão de Revisão nº 636). Homologação de arquivamento, com as ressalvas
do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

262. Processo: 1.22.001.000365/2015-04 Voto: 6983/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  consistente  em
recebimento indevido de benefício Bolsa Família. Denúncia de que beneficiária teria incluído no
cadastro, ex-cônjuge, em seu grupo familiar, como se o mesmo não possuísse renda. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Investigada que, ao invés de ter requerido
a  inclusão  de  seu  ex-companheiro  no  seu  cadastro,  solicitou  a  sua  exclusão,  mediante
comunicação da separação  do casal.  Ausência  de indícios  da prática  de  crime ou fraude  no
recebimento do referido benefício. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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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263. Processo: 1.22.002.000019/2015-16 Voto: 6999/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Falsa denuncia perante o INSS,
dando  conta  de  benefício  recebido  de  forma  fraudulenta,  que  deu  origem  a  suspensão  do
benefício pelo segurado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso
que data de 22/06/1992. Pena máxima cominada ao delito que é de 08 (oito) anos de reclusão.
Prescrição  da pretensão punitiva  estatal  calculada pela  pena máxima cominada em abstrato.
Decurso  de  mais  de  12  (doze)  anos  da  data  dos  fatos  (CP,  art.  109,  inc.  IV).  Extinção  da
punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

264. Processo: 1.22.006.000011/2016-92 Voto: 6995/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representação
noticiando que médica, oftalmologista, teria emitido parecer médico discorrendo sobre áreas que
não são sua especialidade. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Mera aposição de
comentários  de  ordem clínica.  Inexistência  de  parecer  médico  específico  sobre  oncologia  ou
psiquiatria. Falta de elementos que indiquem que a médica proferiu declarações falsas em seu
relatório. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

265. Processo: 1.23.000.001809/2016-74 Voto: 7007/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de estelionato (CP, art.  171,  § 3º).  Recebimento de benefício
previdenciário após o óbito do titular no período de 09/2003 a 01/2006. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual  responsável  pelos
saques, sobretudo considerando a ausência de renovação de senha e procurador cadastrado, já
que os saques eram efetuados por cartão magnético. Ausência de indícios mínimos de autoria
delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, uma
vez transcorrido mais de 10 anos do último recebimento irregular. Homologação do arquivamento.

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

266. Processo: 1.25.000.003041/2016-07 Voto: 6993/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime do art. 40 da Lei nº 6.538/78. Violação de objeto postal da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligência. Pelos imagens disponíveis da área, a quantidade e o posicionamento das câmeras de
segurança, insuficientes para cobrir todo salão operacional, não foram conclusivas para que se
pudesse identificar o responsável pelo alcance e espoliação do objeto. Ausência de elementos
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mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Homologação  do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e da Sumula nº 524 do
Supremo Tribunal Federal.

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

267. Processo: 1.25.013.000029/2016-93 Voto: 7008/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JACAREZINHO-PR

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposta prática de crime contra a ordem tributária.  Denuncia anônima dando
conta  que  sociedade  empresária  estaria  praticando  preços  abaixo  do  mercado  devido  a
comercialização  de  produtos  desacompanhados de  nota  fiscal  ou  fazendo constar  nas  notas
preços inferiores aos praticados. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Denuncia vaga,
desacompanhada de elementos probatórios mínimos aptos a deflagrar uma persecução penal.
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

268. Processo: 1.26.000.000155/2015-79 Voto: 7042/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representação
noticiando que Procurador da República teria se utilizado de atestados médicos ideologicamente
falsos. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Representado que estava afastado de
suas funções em razão da concessão de licença médica legalmente prevista e legitimamente
deferida com base em laudo do setor médico oficial. As diligências empreendidas não lograram
êxito em confirmar o teor da denúncia, já que não demonstrado que as informações constantes
dos  laudos  médicos  eram  falsas.  Ausência  de  indícios  suficientes  da  prática  de  crime.
Homologação do arquivamento.

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

269. Processo: 1.26.000.001167/2016-00 Voto: 7039/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Procedimento administrativo de acompanhamento instaurado para se buscar eventuais endereços
de réu em ação penal,  uma vez que este não foi  encontrado para responder a acusação no
endereço fornecido na denúncia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências
realizadas. Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento.

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

270. Processo: 1.26.005.000142/2016-31 Voto: 7071/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado tentado (CP, art. 171, § 3º, cc. o art. 14,
inc.  II)  praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social   INSS. Indeferimento de
benefício  de  aposentadoria  por  idade  rural,  tendo  em  vista  não  comprovação  do  período
necessário  de labor  rurícola  especial.  Investigada que apontou período de início  e de fim de
trabalho no campo fazendo menção a pequeno lapso de estadia em Estado diverso do Estado em
que prestada a atividade campesina. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Exercício de trabalho rural que se deu de forma descontínua, não tendo a requerente da benesse
perdido a qualidade de agricultora pelo só fato de ter residido, por pouco tempo, em cidades
diversas. A não comprovação da carência mínima para fazer jus à concessão do benefício não
implica,  por si  só,  conduta criminosa,  diante  do inafastável  direito  de petição.  Inexistência  de
sonegação  ou  de  distorção  de  informações.  Crime  não  configurado.  Homologação  de
arquivamento.

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

271. Processo: 1.29.000.000535/2016-82 Voto: 7021/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposta prática de crime de falso testemunho (CP,  art.  342)  em depoimento
prestado  em  reclamatória  trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Testemunha teria informado período errôneo de jornada de trabalho. O Julgador desconsiderou
completamente o depoimento na sentença, como meio de prova válido. Fato contraditório que não
possui  capacidade  para  interferir  na  decisão  do  mérito  da  causa.  Declaração  juridicamente
irrelevante para o deslinde da causa. Ausência de potencialidade lesiva. Precedentes do STJ:
(REsp 659.512/RS, Rel.  Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ
29/11/2004, p. 397) e (HC 14.717/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado
em  13/03/2001,  DJ  09/04/2001,  p.  373).  Não  configuração  do  crime.  Homologação  do
arquivamento.

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

272. Processo: 1.29.000.001783/2016-41 Voto: 6985/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Comunicante  informou  que  após
desembarcar no Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, percebeu que sua mala estava
violada e sentiu a ausência de um GPS e seu respectivo carregador, que pertenciam ao acervo da
Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Não  há  registros  de  imagens,  indicação  de  testemunhas,  ou  mesmo  possibilidade  de
identificação de suspeitos. Ausência de elementos mínimos de autoria delitiva e inexistência de
linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

273. Processo: 1.29.000.001837/2016-78 Voto: 7031/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto  crime de sonegação de contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).
Representação Fiscal para Fins Penais decorrente de crédito constituído referente à contribuição
de 15% sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a
serviços que são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme
o disposto no inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Dispositivo com execução suspensa pela Resolução nº 10 de 2016 do Senado Federal,
em razão da declaração de inconstitucionalidade da referida contribuição previdenciária pelo STF
no RE nº 595.838. Informação do órgão fazendário dando conta do cancelamento do auto de
infração. 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.

274. Processo: 1.29.000.002921/2016-17 Voto: 7043/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Representante alega que sua mãe poderia ter morrido se tivesse visto matéria
televisiva que fazia referência a fatos envolvendo seu nome. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inexistência  de crime.  Atipicidade.  Inexistência  de justa  causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

275. Processo: 1.30.001.004745/2012-95 Voto: 7004/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Suposta prática
de  tortura  e  homicídio  de  RANUSIA ALVES  RODRIGUES  (Comissão  Nacional  da  Verdade,
Relatório, Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 1379/1383) em 29/10/1973, por agentes
do poder público durante o período da ditadura militar (1964-1985). Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Embora a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos tenha
desconstruído a  versão oficial  à  época apresentada de que Ranusia  teria  sido morta  em um
tiroteio, vindo a se descobrir que na verdade teria sido vítima de uma emboscada na qual teve seu
carro  metralhado e atingido por  uma bomba,  não há nos autos  provas acerca dos possíveis
autores,  sobretudo em razão do grande lapso de tempo transcorrido desde a data dos fatos.
Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  ou  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

276. Processo: 1.34.001.004313/2016-69 Voto: 6998/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crime  de  coação  no  curso  do  processo  (CP,  art.  344).
Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia da 3ª Região alega que o ex-presidente daquela
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autarquia estaria ingressando nas dependências do Conselho e realizando reuniões e contatos
com prováveis intenções políticas, além de confrontar testemunhas que estariam depondo contra
ele  em ações criminais.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Testemunhas já
ouvidas durante a instrução criminal não indicaram qualquer tentativa de intimidação por parte do
investigado. Ausência de decisão judicial impedindo o investigado de adentrar nas dependências
do  Conselho.  Inexistências  de  elementos  probatórios  atos  a  justificar  a  persecução  penal.
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

277. Processo: 1.34.006.000623/2016-64 Voto: 7024/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Sociedade empresária que deixou
de encaminhar, no prazo estabelecido, dados relativos às suas movimentações referentes ao mês
de março de 2015 à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural  e Biocombustíveis  ANP, em
descumprimento aos termos da Resolução ANP nº 5/2012. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62  IV). Infração administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99, apenada com
multa. Atipicidade criminal da conduta. Homologação do arquivamento.

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

278. Processo: 1.34.014.000143/2016-02 Voto: 7022/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia de fato. Crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Certidão de óbito dando conta da morte do investigado.
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.

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

279. Processo: 1.35.000.001249/2016-37 Voto: 7036/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento investigatório  criminal.  Suposto  crime de desobediência  (CP,  art.  330).  Suposto
descumprimento, por gestores públicos, de decisão judicial da Justiça Federal de Sergipe com o
objetivo de evitar agravamento de saúde de particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Diligências.  Cumprimento  da determinação judicial  em tempo hábil.  Ausência  de
indícios de prática criminosa. Homologação do Arquivamento.

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

Homologação parcial de Arquivamento
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280. Processo: 1.24.001.000101/2014-97 Voto: 7060/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A) E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(CP,  337-A).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  CRIME MATERIAL.  AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.  HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CRIME DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA
VIA  ADMINISTRATIVA.  INAPLICABILIDADE  DO  ART.  83  DA  LEI  Nº  9.430/96.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório
criminal instaurado para apurar os crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A) em razão do não recolhimento das
contribuições  devidas  pelos  empregados  e  pelo  empregador,  incidentes  sobre  remunerações
pagas pelo Município de Ingá/PB. 2. O Procurador da República oficiante, com arrimo na natureza
material dos crimes e na ausência de constituição definitiva dos créditos tributários, promoveu o
arquivamento  dos  autos,  já  que  a  exigibilidade  dos  tributos  estaria  suspensa  em  face  da
impugnação administrativa realizada pelo contribuinte. 3. De fato, quanto ao crime de sonegação
de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  exige-se  a  constituição  definitiva  do  crédito
tributário ante a natureza material do delito. 4. Já o crime tipificado no art. 168-A do Código Penal
é de natureza formal. Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social  das contribuições
previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal não se refere a supressão ou alteração do
tributo. Por isso, não há motivo para obstar a persecução penal até o término de procedimento
administrativo destinado a apurar o crédito tributário. Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator
Min. LUIZ FUX, DJe 02/06/2011). 5. Atecnia do art. 83 da Lei 9.430/96. Pela análise da Súmula
Vinculante  nº  24,  do  Supremo Tribunal  Federal,  verifica-se  que  o  prévio  exaurimento  da  via
administrativa é condição objetiva de punibilidade apenas em relação aos crimes materiais contra
a ordem tributária. 6. No caso, há indícios suficientes do cometimento do crime de apropriação
indébita  previdenciária,  no  que  o  arquivamento  mostra-se  prematuro.  7.  Homologação  do
arquivamento em relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e
designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal quanto ao crime de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

281. Processo: JF/SC-5018300-79.2015.4.04.7200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 6879/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/90.
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES PELO MPF. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP
C/C  62,  IV,  DA  LC  N.  75/93.  INDÍCIOS  DE  COMPARTILHAMENTO  NA  INTERNET  DE
CONTEÚDO  PORNOGRÁFICO  INFANTOJUVENIL.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar possíveis crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90, a
partir  de  noticia  oriunda  do  National  Center  for  Missing  &  Exploited  Children,  informando  a
disponibilização, na Internet, de arquivos com conteúdo pornográfico infantojuvenil destinados a
download para usuários da rede P2P. 2. Promoveu o Procurador da República oficiante o declínio

103



Ata da 661ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00293245/2016

de  atribuições,  ao  argumento  de  que,  na  prisão  em  flagrante  do  investigado,  o  conteúdo
pornográfico infantojuvenil com ele encontrado estava armazenado em um pendrive, não havendo
prova de disponibilização pelo agente do referido material na internet ou além das fronteiras do
país, afastando, assim, a transnacionalidade do delito apto a delimitar a competência da justiça
federal para o caso. 3. Discordância do Juízo Federal. Remessa à 2ª CCR/MPF, nos termos do
art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC 75/93. 4. Existência de indícios da publicação do material
contendo  pornografia  infantojuvenil  no  ambiente  virtual  de  sítios  de  amplo  e  fácil  acesso  a
qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet, situação que faz
da Justiça Federal o órgão competente para processar e julgar o crime e, consequentemente, a
atribuição do Ministério Público Federal, para a persecução penal. Precedente do STF (STF, RE
628.624, publicado no DJE 06/04/2016). 5. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

282. Processo: JF/CE-0004564-34.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6885/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto  recebimento
indevido de Aposentadoria por Invalidez após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Informações da Caixa Econômica Federal de que não foram realizadas saques
do  benefício  após  a  data  de  óbito  do  titular,  sendo  os  valores  debitados  referentes  a
compromissos  anteriores  ao  falecimento  do  beneficiário.  Inexistência  de  prática  criminosa.
Homologação do arquivamento.

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

283. Processo: JF/CE-0004834-58.2016.4.05.8100-
PIMP

Voto: 6904/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93, art. 62, IV.
Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei
nº  10.522/02.  Princípio da insignificância.  Aplicabilidade. A respeito  do tema,  a 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20,
'caput', da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. No caso, não
há notícia acerca de reiteração de conduta pelo investigado, as mercadorias apreendidas não são
proibidas e o valor do tributo ilidido não ultrapassa o montante de R$ 10.000, 00 (dez mil) reais,
situação que autoriza a incidência do princípio da insignificância. Precedentes do STJ: Terceira
Seção,  EREsp  1276607/RS,  DJe  16/12/2015;  Quinta  Turma,  AgRg  no  RHC41.722/RS,  DJe
11/12/2015;  Sexta  Turma,  AgRg  no  REsp  1398222/RS,  DJe  17/12/2015.  Manutenção  do
arquivamento.

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

284. Processo: JF-PPR-0002677-19.2016.4.03.6112-
INQ

Voto: 6903/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 12ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CP,  ART.  171,  §  3º.  RECEBIMENTO INDEVIDO DE PARCELAS DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO TITULAR. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar o crime tipificado no art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista suposto
recebimento indevido de  parcelas  de benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de
11/2002 a 03/2006, após o óbito do titular, ocorrido em 06/11/2002, causando prejuízo ao INSS no
valor  original  de  R$  57.628,88.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito  com base na ausência  de indícios mínimos de autoria.  3.  O MM. Juiz
Federal  discordou  do  arquivamento,  considerando  necessário  o  aprofundamento  das
investigações.  4.  Existência  de  diligências  tendentes  à  elucidação  da  autoria  delitiva.  Consta
informação de que a pessoa que residia com o beneficiário foi morar em Itu, Salto e Tatuí, após o
óbito.  Assim, é necessário,  ao menos,  verificar  perante a instituição bancária que realizava o
pagamento do benefício se ocorreram saques nessas cidades. 5. Prosseguimento da persecução
penal, mostrando-se prematuro o arquivamento deste inquérito policial. 6. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

285. Processo: JF/PR/CAS-5000595-
37.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 6898/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

286. Processo: JF/PR/CUR-5020451-
36.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6909/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

287. Processo: JF/PR/CUR-5060223-
40.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 6907/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CP, ARTS. 138, 139, 140 E 147. MENSAGENS OFENSIVAS POSTADAS
EM REDE SOCIAL EM DESFAVOR DE DEPUTADO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93,
ART. 62,  IV.  ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar possíveis crimes de calúnia, difamação, injúria e ameaça, uma vez
que alguns usuários da rede social Facebook teriam realizado postagens ofensivas à honra de
deputado federal, além de postagens com conteúdo ameaçador. 2. A il. Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na ausência de indícios mínimos de autoria.
3. A MM. Juíza Federal discordou do arquivamento, considerando necessário o aprofundamento
das  investigações.  4.  Existência  de  diligências  tendentes  à  elucidação  da  autoria  delitiva.
Possibilidade de obtenção de informações, através da empresa Facebook, sobre os usuários e os
endereços IP (Internet Protocol) utilizados para as postagens. 5. Prosseguimento da persecução
penal, mostrando-se prematuro o arquivamento deste inquérito policial. 6. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

288. Processo: JF-SOR-0000741-87.2016.4.03.6134-
INQ

Voto: 6901/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 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.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do crime de descaminho,  do  qual  teria
resultado o não pagamento de tributos federais no valor de R$ 10.530,00. 2. O il. Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância.
Discordância do MM. Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do artigo 28 do
CPP c/c art.  62, inc. IV, da LC nº 75/1993. 3. Conforme o Enunciado nº 49 da 2ª CCR/MPF:
Admite-se o valor fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro
para a aplicação do princípio  da insignificância  ao crime de descaminho,  desde que ausente
reiteração da conduta.  4.  O valor dos tributos iludidos é superior ao parâmetro fixado para a
aplicação do princípio da insignificância, bem como há notícia de reiteração da prática delitiva por
parte dos investigados. 5. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

289. Processo: JF-SVT-0000227-16.2016.4.03.6141-
INQ

Voto: 6895/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 41ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
VICENTE/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
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 1373
(mil trezentos e setenta e três) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a
origem ilícita do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que
deve  ser  dado  prosseguimento  à  persecução  penal  quanto  ao  crime  de  contrabando.  4.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução
penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

290. Processo: 1.15.000.001470/2016-88 Voto: 6886/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO, POR PARTICULAR, DE SEGURO
DE VIDA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N°
32 DA 2ª  CCR/MPF).  LESÃO DA CREDIBILIDADE DE SERVIÇOS E INTERESSES DA CEF.
DECLINAÇÃO PREMATURA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de
representação, ofertada em Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, dando conta de que a
noticiante teria sido induzida a contratar seguro de vida perante agência da Caixa Econômica
Federal, como condição para o recebimento de saldo relativo a joias leiloadas 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  por
entender que o suposto crime foi praticado unicamente contra particular, não contra bens, serviços
ou interesses da Administração Direta ou Indireta da União. 3. A empresa pública federal teve
lesada a credibilidade de seus serviços e interesses,  o que é suficiente,  por si  só,  a atrair  a
competência da Justiça Federal para a hipótese, na dicção do art. 109, inc. IV, da Constituição
Federal. 4. Declínio de atribuições prematuro. 5. Não homologação do declínio e designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

291. Processo: DPF/AC-00369/2015-INQ Voto: 6869/2016 Origem: GABPR1-VHCT - VITOR 
HUGO CALDEIRA TEODORO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  282  do  CP.  Alunos  do  curso  de
medicina  estariam  realizando  internato  médico,  em  instituição  hospitalar  privada,  sem  a
autorização do Conselho Regional de Medicina no Acre. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Inexistência  de prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesses  da União.  Ausência  de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

292. Processo: DPF/DF-1342/2013-INQ Voto: 6899/2016 Origem: GABPR21-ICM - IVAN 
CLAUDIO MARX

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime, em tese, de falsificação de documento público (CP, art. 297). Apreensão
de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos  CRLV pertencente a um lote que fora
furtado do DETRAN/GO. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Lesão
a um serviço de interesse estadual. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União
ou de suas autarquias ou empresas públicas.  Falta  de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

293. Processo: 1.14.001.000306/2015-08 Voto: 6896/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Crime de homicídio (CP, art.  121).  Vítima que, após um
período se prostituindo no exterior, foi assassinado poucos meses depois ter retornado ao Brasil.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Investigações que apontam a
ocorrência, em tese, de um crime passional, provocado por um possível envolvimento emocional
entre a vítima e uma cliente de seus serviços de prostituição no Brasil. Ausência de indícios de
que  a  vítima  seria  alvo  de  tráfico  internacional  de  pessoas  para  a  prostituição  no  exterior.
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas
públicas. Falta de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

294. Processo: 1.19.004.000109/2015-74 Voto: 6875/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BACABAL-MA

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

Ementa: Notícias de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I, do CP. Beneficiários do
Programa Social Minha Casa Minha Vida estariam vendendo ou alugando irregularmente suas
unidades habitacionais a terceiros. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias
ou empresas públicas. Ausência de indícios de irregularidades na gestão do programa social ou
de  desvio  de  verbas  federais.  Eventual  prejuízo  em detrimento  de  particulares.  Carência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedentes da 2ª CCR (IPL nº 0002/2013, 639ª Sessão, do dia 31/03/2016,
unânime)  e  do STJ (AgRg no CC 134.009/MG, Rel.  Ministra  Maria  Thereza de Assis  Moura,
Terceira Seção, DJe 16/03/2015). Homologação do declínio de atribuições.

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

295. Processo: 1.20.004.000154/2016-99 Voto: 6914/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime, em tese, de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297), consistente
na utilização de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural  CCIR falso na prática de estelionato
contra particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Súmula 546 do STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

296. Processo: 1.22.000.001881/2016-39 Voto: 6864/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
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ao  Cidadão,  comunicando  a  existência  de  um  perfil  na  rede  social  facebook  que  estaria
incentivando as seguidoras a atrapalharem as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais em
um caso  envolvendo  uma  médica  que  realizava  abortos.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

297. Processo: 1.22.003.001138/2015-78 Voto: 6881/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

298. Processo: 1.24.003.000100/2016-94 Voto: 6893/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS-PB

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

Ementa: Notícia de Fato decorrente de comunicação feita via Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Informações  acerca  de  supostas  fraudes  na  realização  de  concurso  público  para  cargos  na
Prefeitura  de  Teixeira/PB.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

299. Processo: 1.26.000.001023/2016-45 Voto: 6877/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (CP, art.
356). Advogado teria deixado de restituir documentos constantes dos autos de ação de divórcio
em trâmite perante órgão judiciário estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

300. Processo: 1.27.000.001582/2016-18 Voto: 6884/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Posse ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 17). Revisão de declínio
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(Enunciado nº 32  2ª Câmara). O Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o
processo e julgamento dos crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo, que continua sendo
da Justiça Estadual.  Precedentes STJ,  Terceira  Seção:  CC 128.616/PR,  DJe 18/03/2015;  CC
132.061/PR,  DJe  18/12/2014.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

301. Processo: 1.29.020.000061/2016-31 Voto: 6870/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155), ocorrido no dia 06/01/2016, na cidade de
Cachoeira do Sul/RS. Subtração de parte da lona instalada em um caminhão pertencente a uma
empresa  terceirizada  pela  Caixa  Econômica  Federal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de prejuízo à empresa pública federal, porquanto o
ônus foi  suportado  pela  empresa privada contratada.  Ausência  de lesão a bens,  serviços  ou
interesses  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Falta  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

302. Processo: 1.30.001.000327/2015-71 Voto: 6873/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento
do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra
o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,  serviços ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração penal  antecedente for de competência  da Justiça Federal  (CC 113.359/RJ,  Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Inexistência de elementos que denotem
ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Hipótese  em que  os
elementos  iniciais  evidenciam  a  ocorrência  de  crime  antecedente  de  competência  estadual.
Ausência  de elementos,  no momento,  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 Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

303. Processo: 1.31.001.000372/2016-70 Voto: 6900/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

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

Ementa: Notícia de Fato decorrente de comunicação feita via Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Possível  crime  de  ameaça ocorrido  entre  particulares  (CP,  art.  147).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da

110



Ata da 661ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00293245/2016

União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

304. Processo: 1.33.003.000041/2016-45 Voto: 6876/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando
suposto esquema de pirâmide financeira, via internet. Possível crime contra a economia popular.
Lei  nº  1.521/51, art.  2º,  IX.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus associados uma
perspectiva  de  lucros,  remuneração  e benefícios  futuros  irreais,  cujo  pagamento  depende do
ingresso de novos investidores.  Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se assemelha aos precedentes da
2ª  CCR  nos  quais  se  entendeu  pela  atribuição  do  MPF  (v.g.,  Procedimento  nº
1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Sessão  nº  594,  20/03/2014;  Procedimento  nº
1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).  Homologação  do
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

305. Processo: 1.34.010.000600/2016-91 Voto: 6878/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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, sendo representante do Sindicato dos Condutores de Veículos e Transportes de Ribeirão
Preto,  recebeu  ligação  de  Fernando  Marques  Almeida,  pessoa  que  se  dizia  Procurador  da
República  e  diretor  de sua associação,  na qual  solicitava  uma contribuição  de R$ 15.000,00
(quinze  mil  reais)  para  a  Associação  do  Ministério  Público  Federal  e  indicava  uma conta  de
titularidade  da empresa  Anuário  Momento  Fiscal  para  o  recebimento  da quantia.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Evidente descompasso entre o pedido de
contribuição para a Associação do MPF e a titularidade da conta indicada para o deposito. Inexiste
membro do MPF de nome Fernando Marques Almeida. Ausência de lesão a bens, serviços ou
interesses  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Não  há  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

306. Processo: 1.36.000.000280/2016-13 Voto: 6883/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação feita via Sala de Atendimento ao Cidadão do
MPF. Possível crime de apropriação indébita majorada (CP, art. 168, §1º, II), consistente no uso
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indevido de benefício de prestação continuada concedido pelo INSS pelo curador do beneficiário.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Lesão restrita aos particulares.
Inexistência de qualquer prejuízo capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Não Provimento do recurso

307. Processo: 1.00.000.015252/2016-53 Voto: 7078/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES ENTRE  MEMBROS DO  MPF.  HABEAS  CORPUS
IMPETRADO CONTRA ATO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA EM INQUÉRITO POLICIAL.
SUPOSTO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI N° 9.613/98, ART. 1º). DECLARAÇÃO DE
IMPEDIMENTO DO SUSCITADO PARA ATUAR COMO CUSTOS LEGIS EM HABEAS CORPUS
DIANTE  DA CIRCUNSTÂNCIA DE  TER  PRESTADO  INFORMAÇÕES  COMO  AUTORIDADE
COATORA. PROCURADOR SUSCITANTE DISCORDOU DO IMPEDIMENTO DO SUSCITADO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO CONFLITO PARA RECONHECER A ATRIBUIÇÃO DO
SUSCITADO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.  REMESSA  DOS  AUTOS  AO  CONSELHO
INSTITUCIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.Trata-se  de  conflito  negativo  de
atribuições, suscitado por membro do Ofício Criminal da PR/SP em face do Ofício Criminal do
mesmo local, para definição de qual autoridade deveria atuar como custos legis em HC impetrado
para trancar o Inquérito Policial, o qual apura crime de lavagem de dinheiro. 2. O il. Procurador da
República suscitado declarou-se impedido para atuar no feito como custos legis, nos termos do
art. 252, II, e IV, do CPP, por entender que já teria prestado informações ao Tribunal Regional
Federal da 3ª Região como autoridade coatora, razão pela qual postulou a redistribuição do writ a
outro Procurador da República da mesma localidade. 3. Por sua vez, o il. Procurador da República
suscitante discordou do impedimento declarado pelo suscitado e suscitou conflito negativo de
atribuições. 4. Na 657ª Sessão Extraordinária, em 29/08/2016, esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão deliberou, à unanimidade, pelo conhecimento e provimento do conflito para reconhecer a
atribuição do Procurador  da República suscitado,  membro do Ofício  Criminal  da PR/SP,  para
prosseguir  no  feito,  considerando  que  os  artigos  112  e  252,  II,  do  CPP pressupõem  que  o
Procurador suscitado tivesse atuado anteriormente no exercício de outro cargo ou função pública,
o que não corresponde ao caso em tela, uma vez que ele também era membro do MPF ao prestar
informações no referido HC, bem como que também não merece prosperar a tese de violação aos
artigos 112 e 252, IV, do CPP, tendo em vista que o membro do Ministério Público Federal não é
parte nem possui interesse direto no resultado do julgamento do acórdão do TRF 3ª Região, o
qual, vale registrar, não o reconheceu como autoridade coatora. 4. Irresignado, o Procurador da
República  oficiante  apresentou  recurso  ao  Conselho  Institucional  do  MPF,  com  pedido  de
reconsideração.  5.  Manutenção  da  decisão  recorrida  e  remessa  dos  autos  ao  Conselho
Institucional do Ministério Público Federal para análise do recurso interposto.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  ratificou  o  despacho(fl.193)
proferido  pela  Coordenadora,  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen,  o  qual  determinou  a
extração de cópia dos autos para análise e devolução do original ao Juízo de origem, considerada
a natureza dos autos(habeas corpus). Quanto à análise do recurso, deliberou, por unanimidade,
pela  manutenção  da  decisão  recorrida  e  remessa  dos  autos  ao  Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Pelo Provimento do recurso

308. Processo: 1.24.001.000092/2015-15 Voto: 6882/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Recurso. Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Crédito
definitivamente constituído em R$ 3.530,21. 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. 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 havendo razão para que se faça distinção,
na  seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  sonegação  de
contribuição  previdenciária,  motivo  pelo  qual  se  deve  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância ao delito de apropriação indébita previdenciária quando o valor do débito não for
superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1549808/SP, Sexta
Turma,  DJe  13/11/2015;  AgRg  no  REsp  1318828/SC,  Sexta  Turma,  DJe  16/11/2015;  HC
324.131/SP,  Quinta  Turma,  DJe 23/09/2015;  AgRg no REsp 1525154/PR,  Quinta  Turma,  DJe
21/09/2015. Provimento do recurso para homologação do arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

309. Processo: SRPF-AP-00427/2013-INQ Voto: 6892/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I) 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
arquivamento.

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

310. Processo: 1.00.000.006225/2016-90 Voto: 6908/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Possível
crime previsto no art. 289, §1º, do CP. Relato de que a investigada teria recebido de particular, já
denunciado pela prática do crime de moeda falsa, 01 (uma) cédula falsa no valor de R$ 100,00
(cem reais) para a compra de bebidas no interior de um parque aquático. Da análise dos autos,
principalmente  dos  depoimentos  prestados  pelos  envolvidos,  verifica-se  que  não  há  suporte
probatório  mínimo  que  indique  que  a  investigada  tinha  ciência  da  falsidade  da  nota.  A boa
qualidade da falsificação impossibilita sustentar, de forma minimamente segura, que ela sabia que
a cédula  entregue pelo  denunciado  para  realização  da compra  era  contrafeita.  Incidência  do
Enunciado nº 60 da 2ª CCR: É cabível o arquivamento de procedimento investigatório referente ao
crime  de  moeda  falsa  quando  a  quantidade  e  o  valor  das  cédulas,  o  modo  que  estavam
guardadas pelo  agente,  o  modo de introdução ou a tentativa de introdução em circulação,  o
comportamento do agente ou as demais circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da
falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou improvável a produção de prova em sentido
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contrário, inclusive pelo decurso do tempo. Insistência no arquivamento.

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

311. Processo: 1.14.000.002382/2016-31 Voto: 6891/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime tentado  de furto  qualificado  (CP,  art.  155,  §  4º,  III,  cc.  o  art.  14)  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 arquivamento.

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

312. Processo: 1.14.002.000049/2016-77 Voto: 6889/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  em  ação  de
improbidade  administrativa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consta
informação  de  que  o  referido  processo  judicial  ainda  não  foi  sentenciado.  Assim,  por  mais
inverídico que possa vir a se mostrar o conteúdo do depoimento do investigado, não há como se
cogitar da consumação do delito do art. 342 do CP, em face da possibilidade de retratação até a
sentença (CP, art. 342, § 2º). Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: 1.20.000.000671/2016-06 Voto: 6912/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando suposta prática do crime previsto  no art.  171,  § 3º,  do CP,  haja  vista
possível fraude no recebimento de seguro-desemprego, no período de 1990 a 2001. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos
mais de 12 (doze) anos da prática ilícita (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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

314. Processo: 1.20.000.001733/2015-16 Voto: 6911/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.
1º). Realização de transferências financeiras suspeitas entre duas empresas privadas, no valor
total de R$ 400.000,00, tendo como suposto crime antecedente os fatos já processados nos autos
de uma ação penal em trâmite perante a 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso. O presente
procedimento é destinado a apurar a conduta da empresa que recebeu os valores supostamente
ilícitos, e não do responsável pela empresa que transferiu o dinheiro e que é réu nos autos da
referida ação penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que os
valores recebidos foram referentes à venda de um imóvel situado em São Paulo. Inexistência de
elementos que indiquem suposta prática delitiva por parte da pessoa jurídica ora investigada. Da
análise dos autos, vislumbra-se que a empresa que vendeu o imóvel apenas veio a servir como
terceira  alheia  aos  artifícios  criminosos  utilizados pelo  representante  legal  da  outra  empresa.
Homologação do arquivamento.

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

315. Processo: 1.22.003.000267/2016-20 Voto: 6894/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra o patrimônio e contra o Sistema Financeiro Nacional. Caixa
Econômica Federal teria cobrado indevidamente de empresa privada valor referente ao prêmio do
Seguro de Crédito Interno  SCI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Irregularidade
de natureza cível.  Consta dos autos que a Caixa deixou de oferecer aos clientes o SCI  nos
contratos  de  empréstimos/financiamentos,  interrompendo,  assim,  a  violação  do  direito  dos
consumidores  bancários.  Inexistência  de  ilícito  criminal  a  ser  investigado.  Homologação  do
arquivamento.

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

316. Processo: 1.22.013.000102/2016-39 Voto: 6910/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  a partir  de  Representação Fiscal  para Fins  Penais  para  apurar  a
prática,  em tese,  do  crime  de  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297,  §3º,  III),  por
declaração de alíquota em desacordo com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 6.042/2007
no Anexo  V  do  Decreto  nº  3.048/1999.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência  de  elementos  mínimos  capazes  de  indicar  a  pertinência  ou  a  possibilidade  de
intervenção do ministério  público.  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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

317. 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. 

318. Processo: 1.23.005.000027/2016-78 Voto: 6890/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 2º, III, do CP, e 20 da Lei nº
7.492/86. Particular obteve financiamento no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar  PRONAF, no valor de R$ 29.926,80, para construção de 3km de cerca de
arame liso e de curral de madeira com 348m². Fiscais se dirigiram à propriedade rural, a fim de
verificar o correto  cumprimento dos termos pactuados,  mas não localizaram o beneficiário do
financiamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o mutuário
foi retirado da localidade, uma vez que o imóvel estava situado em área indígena. Ausência de
elemento  que  indique  que  o  investigado  deixou  de  aplicar  os  recursos  obtidos  na  aquisição
daquilo que fora previamente pactuado com a instituição financeira.  Materialidade delitiva não
evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

319. Processo: 1.24.001.000077/2016-58 Voto: 6887/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de
Campina Grande/PB, comunicando possível  prática de ato atentatório à dignidade da Justiça,
tendo em vista o suposto conluio entre as partes de uma reclamação trabalhista com objetivo de
simular  uma demissão sem justa causa.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Conduta que só teria efeitos penais se considerada a possibilidade de a sentença homologatória
servir como instrumento de futuro requerimento de seguro-desemprego, o que poderia configurar,
em tese, o crime do art. 171, § 3º, do CP. Entretanto, o acordo judicial não foi homologado. Não
houve o requerimento do referido 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

320. Processo: 1.29.000.002810/2016-01 Voto: 6906/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289,
§1º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais)
entregue no comércio. Posterior identificação da falsidade. Ausência de elementos suficientes da
autoria  delitiva.  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório  atual.
Cédula falsa já remetida para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil
(MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.  Homologação  do
arquivamento.

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

321. Processo: 1.34.011.000448/2016-36 Voto: 6902/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em
desfavor dos contribuintes investigados. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da
constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da
Suprema Corte. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

322. Processo: 1.34.011.000455/2016-38 Voto: 6862/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º) praticado por
representantes legais de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Informação  da  Receita  Federal  de  que  os  investigados  não  foram  objeto  de  fiscalização.
Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. Natureza material do delito. Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

323. Processo: JF/CE-0005253-78.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6967/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  de  lesão  corporal  (CP,  art.  129),  ameaça (CP,  art.  147)  e
desacato (CP, art. 331), praticados contra médica perita do INSS, no exercício da função. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido  em  30/07/2012.  Penas  máximas
cominadas de 01  (um)  ano  de  detenção,  06  (seis)  meses de  detenção e 02 (dois)  anos  de
detenção, respectivamente. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, incisos V e IV). Homologação do arquivamento.

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

324. Processo: JF/GAR/PE-0000406-
97.2016.4.05.8305-PIMP

Voto: 6874/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GARANHUNS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93.
Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de 2 (duas) parcelas de benefício

117



Ata da 661ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00293245/2016

previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  nos  meses  de  março  e  abril  de  2016.  Aplicação  da
Orientação  nº  04/2013 "A 2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  ORIENTA os  membros  do
Ministério Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional, nos
termos do art. 62-I da Lei Complementar nº 75/93: 1. a dispensar liminarmente a instauração de
investigação  criminal  própria  ou  de  inquérito  policial  e  determinar,  se  assim  o  entender,  o
arquivamento das peças de informação que serão encaminhadas em cumprimento ao item 9.1.2
do Acórdão 2.812/2009 - TCU  Plenário em duas situações, assim considerada a jurisprudência da
2ª CCR: i) relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é
a data do último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de
dolo no saque de até três benefícios previdenciários." Insistência no arquivamento.

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

325. Processo: JF/JFA-0013347-56.2015.4.01.3801-
INQ

Voto: 6779/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ROUBO (CP, ART. 157, § 2º, I) EM DETRIMENTO
DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. CPP, ART. 28. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar o crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I, II e V) em detrimento da
agência de Correios e Telégrafos, ocorrido no dia 08/09/2014. 2. o agente adentrou a agência,
usando capacete e portando arma de fogo, e subtraiu a quantia de R$ 6.390,79, sendo R$ 84,49
da ECT e R$ 6.309,30 do Bando Postal.  3. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  com  base  na  ausência  de  elementos  mínimos  acerca  da  autoria  delitiva.  4.
Discordância do Juiz Federal.  5. Da análise dos autos, verifica-se que não foi efetuado laudo
prosopográfico das imagens do circuito interno e externo,  uma vez que antes de adentrar na
agência  e após sua saída,  o  agente não usava o capacete.  6.  Existindo diligências a serem
realizadas,  aptas  à  elucidação  da  autoria  delitiva,  mostra-se  prematuro  o  arquivamento.  7.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

326. Processo: DPF-AL-00135/2013-INQ Voto: 6765/2016 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

327. Processo: 1.15.002.000265/2016-85 Voto: 6777/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art.  168). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Valores referentes à Ação Civil Pública depositados pelo
Município de Juazeiro do Norte em duplicidade na conta do investigado, que negou-se a devolver
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o montante sacado a maior. Inexistência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

328. Processo: 1.18.000.002381/2016-47 Voto: 6785/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Curadora  de  incapaz
estaria  se  apropriando  de  parte  da  renda  auferida  pela  beneficiária.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 33). Ausência de prejuízo a bem, serviço ou interesse direto e específica da União
ou de suas entidades autárquicas. Prejuízo em detrimento de particular. Inexistência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

329. Processo: 1.25.002.001009/2016-69 Voto: 6966/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de injúria racial (CP, art. 140, §
3º). Declarações racistas proferidas em face do representante. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª CCR).  Eventual  conduta criminosa praticada em detrimento de pessoa determinada.
Inexistência  de  prática  discriminatória  dirigida  a  um grupo  específico  ou  coletividade.  Ofensa
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 de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

330. Processo: 1.26.000.002166/2016-74 Voto: 6861/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crimes de roubo (CP, art. 157) e furto (CP, art. 155), praticados
em detrimento de particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Inexistência de circunstância que denote lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CF, art. 109, IV). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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331. Processo: 1.28.000.001052/2016-32 Voto: 6969/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

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

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

332. Processo: 1.29.010.000045/2016-67 Voto: 6780/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTO ANGELO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  fraude  na  contratação  de  mútuo.  Obtenção de empréstimo junto  à
pessoa jurídica sediada no estrangeiro, enquadrada como fundo de investimento (representa uma
modalidade de investimento, constituída sob a forma de condomínio), regida pela instrução CVM
nº 409/20041, com apresentação de documentos falsos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Fraude entre particulares. Inexistência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro
Nacional,  previsto  na  Lei  nº  7.492/86.  Precedentes  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.007.000126/2016-30,  Voto  nº  5122/2016,  Sessão  656,  de  22/08/2016;  Procedimento  nº
1.22.000.002424/2016-61,  Voto  nº  5025/2016,  Sessão  655,  de  08/08/2016).  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

333. Processo: 1.30.001.003816/2016-66 Voto: 6860/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Denúncia anônima relatando que a vida de
professores de colégio estadual estaria sendo exposta a perigo, por conta de tiroteios na região.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de circunstância
que denote lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas
ou  empresas  públicas  (CF,  art.  109,  IV).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

334. Processo: 1.30.017.000626/2016-18 Voto: 6867/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato.  Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível  incitação ao crime (CP, art.  286).
Publicação  de  vídeo  na  rede  mundial  de  computadores  que  estaria  incitando  a  invasão  de
dispositivo informático (CP, art. 154-A). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Ausência  de  elementos  de  informação capazes de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.25.000.001117/2016-51, Voto nº 649/2016, Sessão nº 649, de 06/06/2016). Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

335. Processo: 1.34.003.000271/2016-77 Voto: 6778/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Relato  de  que  hospital  privado  estaria
acumulando férias dos funcionários, dobrando plantões e descontando o Fundo de Garantia da
folha de pagamento  e  não  efetuando o referido  depósito.  Revisão de declínio  de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  A verba do FGTS não tem natureza tributária.  Inexistência de
elementos mínimos dos crimes de trabalho escravo (art. 149 do CP) ou de frustração de direito
assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP). Investigação de âmbito civil, para assegurar a
observância  dos  direitos  sociais  dos  trabalhadores,  que  incumbe  ao  Ministério  Público  do
Trabalho, nos termos do art. 84, II, da LC nº 75/93. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público do Trabalho.

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

336. Processo: 1.34.025.000012/2016-98 Voto: 6865/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de uso de atestado médico falso por parte de empregado para
justificar ausência ao trabalho. CP, art. 304. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2a CCR). Exame dos autos da reclamatória trabalhista. Constatação de que o empregado não
usou  o  documento  falso  perante  a  Justiça  do  Trabalho.  Crime  praticado  em  detrimento  do
empregador, não acarretando qualquer lesão à administração judiciária. Inexistência de lesão a
bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

337. Processo: 1.35.000.001605/2016-12 Voto: 6781/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Denúncia  de  abuso  sexual  contra  o
representante,  sendo  que  os  órgãos  de  persecução  da  localidade  não  estão  adotando  as
providências cabíveis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

338. Processo: DPF/AGA/TO-00143/2015-INQ Voto: 6771/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposta fraude no pagamento de Vales Postais Nacionais
Eletrônicos (VPNE) vinculados ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC), mediante utilização de documentos de identidade falsos. Ausência de indícios de
autoria.  Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis  e inexistência  de
linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161 da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

339. Processo: 1.11.000.000690/2016-33 Voto: 6963/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, Art.
203).  Cópia  dos autos  de Ação Trabalhista  que determinou a reintegração da reclamante  na
função que ocupava no Conselho Regional de Administração (CRA), tendo em vista a constatação
de dispensa imotivada da funcionária.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Da
análise dos autos, conclui-se que a conduta descrita não se subsome ao tipo penal incriminador.
Possível  ato  ilícito  cível  e/ou  administrativo.  Homologação do arquivamento,  sem prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

340. Processo: 1.13.000.000828/2015-49 Voto: 6872/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Inexistência de lançamento definitivo do tributo. Crime de
natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de
acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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341. Processo: 1.14.000.001663/2016-76 Voto: 6863/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Denúncia sigilosa dando conta de supostas
condutas ilícitas praticadas por advogados contratados pelo noticiante para atuarem em ação de
cobrança de diferença de correção monetária do FGTS, em face da Caixa Econômica Federal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A ação de cobrança foi devidamente proposta
e os advogados praticaram todos os atos ao longo do processo. Mera insatisfação do noticiante
em  relação  à  atuação  dos  causídicos.  Inexistência  de  fato  criminoso.  Homologação  do
arquivamento.

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

342. Processo: 1.14.000.002227/2016-14 Voto: 6764/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Furto de pedaço do portão de entrada dos veículos de agência dos Correios. CP,
art.  155.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inexistência  de indícios de
invasão ou subtração de bens nas dependências internas da agência. Ausência de testemunhas
ou  vestígio  material  que  possam auxiliar  na  descoberta  da  autoria  do  ilícito.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório. Homologação do arquivamento.

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

343. Processo: 1.14.000.002383/2016-85 Voto: 6763/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Tentativa de furto contra agência dos Correios, com rompimento de obstáculo.
CP, art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Câmeras
de segurança registraram a presença do indivíduo, com o rosto coberto, procurando por valores
no interior da agência, e, ao ser surpreendido pelo disparo do alarme de segurança, evadiu-se do
local sem subtrair bens ou valores. Ausência de testemunhas ou vestígio material que possam
auxiliar  na descoberta da autoria do ilícito.  Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório. Homologação do arquivamento.

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

344. Processo: 1.14.000.002412/2016-17 Voto: 6859/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Assalto perpetrado por indivíduos não identificados, com uso de arma de fogo, contra
funcionário  (carteiro)  da  agência  dos  Correios,  que  resultou  na  subtração  de  todas  as
encomendas  que  se  encontravam  no  veículo  da  Empresa  de  Correios  e  Telégrafos   ECT.
Diligências esgotadas. Depoimento da vítima e exames periciais não suscitam dados capazes de
auxiliar a elucidação da autoria. Inexistência de vestígios que possam levar a autoridade policial à
identificação dos agentes. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

345. Processo: 1.14.000.002475/2016-65 Voto: 6858/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Assalto perpetrado por indivíduos não identificados, com uso de arma de fogo, contra
funcionário  (carteiro)  da  agência  dos  Correios,  que  resultou  na  subtração  de  todas  as
encomendas  que  se  encontravam  no  veículo  da  Empresa  de  Correios  e  Telégrafos   ECT.
Diligências esgotadas. Depoimento da vítima não suscita dados capazes de auxiliar a elucidação
da autoria. Inexistência de vestígios que possam levar a autoridade policial à identificação dos
agentes. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

346. Processo: 1.14.000.002626/2016-85 Voto: 6965/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  IV).  Assalto  perpetrado  por  indivíduo  em motocicleta,  com uso  de  arma  de  fogo,  contra
funcionário da agência dos Correios, que resultou na subtração da bolsa do carteiro contendo os
objetos que estavam sendo entregues aos destinatários. Diligências esgotadas. Depoimento da
vítima não suscita dados capazes de auxiliar a elucidação da autoria. Inexistência de vestígios
que possam levar a autoridade policial à identificação dos agentes.

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

347. Processo: 1.14.004.001368/2016-80 Voto: 6857/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta cobrança de aluguel e venda de imóvel por beneficiário do Programa
Minha Casa Minha Vida, financiado pela Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação da CEF de que o imóvel foi adquirido pela investigada
por meio do Programa de Operações Coletivas, e não pelo Minha Casa Minha Vida, e que foi
quitado pela mutuária, não existindo óbice à alienação. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

348. Processo: 1.16.000.000907/2015-48 Voto: 6767/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de abuso de autoridade praticado em Processo Administrativo
Disciplinar - PAD. Lei nº 4.898/65. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Inexistência de indícios de que as autoridades agiram de forma consciente e deliberada com a
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intenção específica de abusar.  Comprovação de que foi dado à noticiante o efetivo direito de
defesa. Abuso de autoridade não configurado. Homologação do arquivamento.

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

349. Processo: 1.16.000.002919/2016-98 Voto: 6776/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência do delito previsto no art. 163, parágrafo único,
inc. III, do Código Penal. Relato de que as grades de ferro da parte externa da janela de agência
dos  Correios  de  Vila  Boa/GO,  em  14/10/2015,  sem  que  tenha  se  ocorrido  a  invasão  ou  a
subtração de qualquer bem. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de
vestígios  materiais  que  possam  auxiliar  na  descoberta  da  autoria  do  ilícito.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar  o  panorama probatório.  Homologação do arquivamento sem
prejuízo do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.

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

350. Processo: 1.19.005.000113/2016-11 Voto: 6784/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 05/2010 a 03/2011, após a morte da segurada em
08/05/2010. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não
possuía procurador ou representante legal.  Ausência de indícios de autoria.  Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

351. Processo: 1.21.000.000940/2016-99 Voto: 6856/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Relatório  de Inteligência  Financeira  do COAF.  Suposta lavagem de dinheiro.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As pessoas mencionadas no RIF residem em
outros Estados da Federação, para os quais foram remetidas cópias do Relatório de Inteligência
Financeira, para a devida apuração. Inexistência de dados de pessoas físicas ou jurídicas do Mato
Grosso do Sul no RIF. Perda do objeto deste procedimento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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352. Processo: 1.23.000.000817/2016-01 Voto: 6762/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de
parcelas de benefício previdenciário, referentes às competências de 12/2011 a 09/2012, após a
morte da segurada em 30/11/2011. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético.
Segurada que não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR  (A
antiguidade  do  fato  investigado,  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea,  adequadamente
sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP). Homologação do arquivamento.

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

353. Processo: 1.23.000.002515/2016-60 Voto: 6782/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 02/2009 a 06/2009, após a morte da segurada em
01/02/2009. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não
possuía procurador ou representante legal.  Ausência de indícios de autoria.  Esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

354. Processo: 1.23.001.000520/2016-28 Voto: 6761/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de
parcelas de benefício previdenciário, referentes às competências de 01/2005 a 05/2005, após a
morte da segurada em 26/01/2005. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético.
Segurada que não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR  (A
antiguidade  do  fato  investigado,  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea,  adequadamente
sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP). Homologação do arquivamento.

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

355. Processo: 1.23.005.000172/2015-78 Voto: 6789/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostas fraudes na obtenção de linhas de crédito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar  PRONAF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Existência de outros Procedimentos em que se apuram as mesmas condutas praticadas por
parte dos investigados listados na mídia encaminhada pelo Banco Central do Brasil, e instauração
de Procedimentos Investigatórios Criminais para apuração de possíveis crimes praticados pelos
agentes  ainda  não  investigados nos  demais  procedimentos.  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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

356. Processo: 1.25.008.000503/2016-56 Voto: 6790/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de sentença trabalhista que declarou a existência de vínculo
trabalhista entre o reclamante e a reclamada. Possíveis crimes de omissão de anotação em CTPS
(CP, art. 297, § 4º) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) O crime de omissão de anotação em CTPS (CP, art.
297,  §  4º)  é  absorvido  pelo  crime do art.  337-A,  ambos do Código  Penal,  já  que  a conduta
omissiva foi meio para a consumação da sonegação da contribuição previdenciária. Essa posição
encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 386863,
Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  18/06/2015;  Aresp  012926,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,
13/08/2014; Resp 1323867, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 06/05/2013; EREsp 1154361/MG,
Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 06/03/2014; HC 114.051/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª
Turma, DJe 25/04/2011). Em caso análogo, o Conselho Institucional do MPF, reformando decisão
proferida pela 2ª CCR, entendeu pela absorção do crime previsto no art. 297, § 4º, do Código
Penal pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária. 2) Quanto ao crime de sonegação
de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), apurou-se que o lapso temporal que o trabalhador
permaneceu  sem  a  assinatura  da  CTPS  foi  de  apenas  16  (dezesseis)  dias,  assim,  o  valor
sonegado, certamente, não ultrapassaria o valor total das verbas recebidas pelo trabalhador (R$
6.000,00). Aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o
limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: AgRg
no REsp 1525154/PR, Quinta Turma, DJe 21/09/2015; AgRg no REsp 1318828/SC, Sexta Turma,
DJe 16/11/2015, 3) Homologação do arquivamento.

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

357. Processo: 1.27.000.001670/2016-10 Voto: 6868/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Pedido de informação acerca de pretensão a
tutela de possível direito individual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Possível
consultoria jurídica que deverá ser exercida por advogado privado. Não cabe ao Ministério Público
tutelar interesse individual em casos concretos. Ausência de justa causa para o prosseguimento
deste Procedimento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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358. Processo: 1.29.000.000469/2016-41 Voto: 6786/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  IV).  Assalto  perpetrado por  três indivíduos,  com uso de arma de fogo,  contra  funcionário
(carteiro) da agência dos Correios, que resultou na subtração de todas as encomendas que se
encontravam no  veículo  da  Empresa  de  Correios  e  Telégrafos   ECT.  Diligências  esgotadas.
Depoimento da vítima não suscita dados capazes de auxiliar a elucidação da autoria. Inexistência
de vestígios que possam levar a autoridade policial à identificação dos agentes. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

359. Processo: 1.29.000.002049/2016-07 Voto: 6774/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Declarações prestadas na Procuradoria da República, relatando, em síntese, que
o representante carregaria vídeos na internet e que a empresa responsável pelo canal, após o
recebimento de reclamações, retirou seus vídeos do ar, impedindo-o de receber o que entende lhe
seria devido pelas visualizações. Arquivamento por ausência de indícios de conduta criminosa, e
sim possível desacordo comercial. Cientificado da promoção de arquivamento, o representante
interpôs recurso, sem colacionar aos autos elementos novos aptos a embasar a persecução penal
na esfera federal. Manutenção da promoção de arquivamento pelo membro do MPF. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de indícios mínimos da prática de crimes, não
havendo  elementos  de  informação suficientes  para  oferecimento  de  denúncia  ou  para  novas
diligências complementares. Homologação do arquivamento.

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

360. Processo: 1.33.003.000335/2016-77 Voto: 6783/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de
10  (dez)  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  a  morte  do  segurado  em  14/08/2006.
Arquivamento fundamentado na prescrição da pena em perspectiva, tendo em vista que o último
saque ocorreu em junho de 2007. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de
indícios de autoria e inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR (A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento
da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP). Homologação do arquivamento por
fundamento diverso.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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361. Processo: 1.34.001.005243/2016-66 Voto: 6794/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  comunicação  anônima.  Supostos  crimes  de  trabalho
escravo (CP, art. 149), de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203) e de
crime de aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional (CP, art. 207).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relatório de missão policial realizada no local
indicado que não constatou indícios de que os trabalhadores fossem submetidos a  trabalhos
forçados  ou  a  jornada  exaustiva,  nem  que  laborassem  em  condições  degradantes  ou  que
tivessem sua locomoção restringida em razão de dívida com o empregador. 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

362. Processo: 1.34.015.000147/2016-72 Voto: 6792/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denúncia  anônima  que  relata  possível  prática  de  crimes  de  contrabando  e
sonegação fiscal  por empresa do ramo de som automotivo.  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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

363. Processo: 1.34.022.000163/2015-95 Voto: 6793/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Informação da Receita Federal do Brasil
de que não existem irregularidades com relevância para abertura de procedimento fiscal, tendo
em vista que o recolhimento dos valores das GFIP's no período analisado são compatíveis com o
montante  declarado.  Ausência  de  indícios  da  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

364. Processo: DPF-DRS/MS-0298/2013-INQ Voto: 6687/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE DOURADOS/MS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A).
IMPORTAÇÃO  ILEGAL DE  CIGARROS  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA.  MPF:  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93,
ART.  62,  IV).  DECLÍNIO  PREMATURO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A),  em  razão  do
investigado ter sido surpreendido transportando 14.500 maços de cigarros de origem estrangeira.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que a
conduta praticada se amoldaria ao crime de receptação (CP, art. 180), pois ausentes elementos
de  convicção  no  sentido  de  que  o  investigado  teria  importado  os  cigarros.  Discordância  do
magistrado (art. 28 do CPP). 3. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o
declínio de atribuições se ausentes elementos mínimos da prática de crime de competência da
justiça federal. Não é, contudo, o caso dos autos. 4. Como bem afirmou o Juiz Federal, no caso
dos autos, impõe-se ser melhor examinada a conduta do indiciado, a fim de determinar-se ao
certo em quais tipos penais, em tese, incidiria, vez que poderia enquadrar-se, de acordo com a
redação anterior à Lei 13.008/14, nos delitos de descaminho ou contrabando, previstos no Código
Penal, 334 e 334-A, respectivamente. 5. Assim, inviável considerar, de plano, que o indiciado não
concorreu para a prática de importar mercadoria proibida, revelando-se necessária a continuidade
da  persecução  penal,  reservando-se  à  instrução  processual  o  debate  mais  aprofundado  das
questões  pertinentes.  6.  Não  homologação  do  declínio  e  designação  de  outro  Membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

365. Processo: JF-DF-0031779-31.2016.4.01.3400-
INQ

Voto: 6723/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP,
ART. 297) E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) PERANTE À CEF. MPF: PEDIDO DE
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A
ESTA 2ª CCR/MPF, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA AO ART. 28 DO CPP. DOCUMENTO FALSO
APRESENTADO  PERANTE  EMPRESA  PÚBLICA  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  FEDERAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 546-STJ. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
falsificação de documento público (registro geral) (CP, art. 297) e uso de documento falso (CP, art.
304),  para abertura de conta na Caixa Econômica Federal   CEF. 2.  Consta dos autos que o
documento de identidade de particular foi  fraudado com o intuito de transferir  quantia que se
encontrava depositada em conta registrada em banco privado, em nome da vítima, para conta
recém-aberta na Caixa Econômica Federal,  por meio de cartão clonado. 3.  A Procuradora da
República oficiante manifestou-se pelo declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por
entender  que  não  houve  qualquer  prejuízo  à  Empresa  Pública  Federal.  Discordância  do
Magistrado  (art.  28  do  Código  de  Processo  Penal).  4.  Na  linha  da  Súmula  546  do  Superior
Tribunal de Justiça, é irrelevante, para definição da competência para processar a ação penal, o
órgão responsável pela expedição do documento, servindo como critério aquele perante o qual o
documento  falso  foi  apresentado..  5.  A ausência  de prejuízo  financeiro  suportado  pela  Caixa
Econômica Federal não é determinante para afastar a competência da Justiça Federal para a
apreciação do feito, uma vez que a falsidade prejudica o serviço público prestado pela empresa
pública federal  (CEF).  6.  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.
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366. Processo: JF-RJ-0025681-12.2014.4.02.5101-
INQ

Voto: 6716/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  CONTRA  A  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO.
ATENTADO CONTRA A LIBERDADE DE TRABALHO (CP, ART. 197, I). REVISÃO DE DECLÍNIO
(ENUNCIADO N° 32  2ª CCR) A COMPETÊNCIA É FEDERAL. O ARTIGO 109, VI, PRIMEIRA
PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREVÊ RESSALVAS. COMPETÊNCIA FEDERAL
PARA  TODOS  OS  CASOS  QUE  ENVOLVAM  DELITOS  CONTRA  A  ORGANIZAÇÃO  DO
TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar o
crime de atentado contra a liberdade de trabalho (CP, art. 197, I), tendo em vista a notícia de que
empresa de viação teria contratado pessoas para fazer  ameaças,  com uso de arma de fogo,
dirigidas a rodoviários que teriam aderido ao movimento paredista ocorrido em maio de 2014. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, entendendo que cabe ao
Ministério Público Estadual  a persecução penal para apurar  as supostas irregularidades.  3.  A
competência para julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal.
Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do artigo 109 da atual Constituição não o
faz.  4.  Precedentes  do  STF:  RE  511.849  AgR,  Primeira  Turma,  Min.  Roberto  Barroso,  DJe
20/02/2014;  RE  428.863  AgR,  Segunda  Turma,  Min.  Joaquim  Barbosa,  DJE  19/06/2012;  RE
587.530  AgR,  Primeira  Turma,  Min.  Dias  Toffoli,  DJe  26/08/2011;  RE  599.943  AgR,  Primeira
Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 01/02/2011; RE 398.041, Tribunal Pleno, Min. Joaquim Barbosa,
DJe 19/12/2008. 5. Não homologação do declínio de atribuições. Designação de outro membro
para prosseguir na persecução penal.

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

367. Processo: DPF/PE-00461/2015-INQ Voto: 6714/2016 Origem: PROTOCOLO-JUSTIÇA 
FEDERAL- SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90). REVISÃO
DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). VALOR DOS TRIBUTOS
SUPERIOR  A  R$  10.000,00.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº
8.137/90).  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no
princípio da insignificância, considerando que o valor principal evadido (R$ 12.036,67) é inferior ao
previsto na Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda (R$ 20.000,00), que trata do parâmetro
para  o  não  ajuizamento  de  execuções  fiscais.  3.  A  Juíza  Federal  discordou  das  razões
ministeriais, por entender não ser possível a aplicação do princípio da insignificância quando o
valor do principal evadido, acrescido dos respectivos acessórios (multa e os juros de mora), for
superior a R$ 20.000,00. Aduziu, ainda, não ser o caso de aplicação do referido princípio em
razão do registro de reiteração da conduta do investigado. 4. O valor a ser considerado para fins
de aplicação do Princípio da Insignificância é aquele fixado no momento da consumação do ilícito
penal,  isto  é,  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  e  não  aquele  posteriormente
alcançado com a inclusão de juros e multas. Precedente STJ: (AgRg no AREsp 625.888/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer,  Quinta Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 22/09/2015).  5.  Nos crimes
contra a ordem tributária, o princípio da insignificância somente afasta a tipicidade da conduta se
o  valor  dos  tributos  iludidos  não  ultrapassar  a  quantia  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),
estabelecida no art. 20 da Lei n. 10.522/02 (AgRg no AREsp 625.888/SP). 6. No caso, o crédito
consolidado perfaz o valor de R$32.707,71. Deduzidos os valores dos juros e da multa, o total dos
tributos elididos é de R$ 12.036,67. Ou seja, ainda que se desconsidere o valor dos juros e da
multa, o montante é superior a R$ 10.000,00. 7. Acrescente-se, ainda, o fato de o investigado
figurar como réu na Ação Penal nº 0004716-95.2015.4.05.8300, que também apura a prática de
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crime contra a ordem tributária, fato que demonstra a possível prática reiterada de crime e afasta
a aplicação do princípio da insignificância. 8. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

368. Processo: DPF-UDI-00154/2016-INQ Voto: 6722/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERLÂNDIA/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de homicídio na modalidade tentada (CP, art. 121
c/c art. 14, II) praticado contra Policial Rodoviário Federal em serviço. Revisão de arquivamento
(LC n. 75/93, art. 62-IV). Consta nos autos que durante perseguição a veículo suspeito, PRF foi
alvejado no braço por disparo de arma de fogo. Não houve êxito na identificação do veículo e nem
dos possíveis autores. 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.

369. Processo: JF/CE-0004948-94.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 6696/2016 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, §2º, I e II) praticado contra
operador de caixa da agência da Caixa Econômica - CEF. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art.  62-IV).  Após  a  realização  das  diligências  possíveis  não  foram  obtidos  elementos  de
informação mínimos aptos a apontar os possíveis autores do crime. 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.

370. Processo: JF/CE-0011732-63.2011.4.05.8100-
INQ

Voto: 6820/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime contra o sistema financeiro nacional (Lei 7.492/86).
Possíveis operações ilegais realizadas por empresas privadas com o Banco do Brasil. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Afastamento  dos  sigilos  bancários  e  fiscais  das
pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos fatos em apuração para análise pericial. Os Laudos
Periciais  concluíram  pela  ausência  de  indícios  da  prática  das  condutas  citadas.  Os  fatos
investigados cingem-se ao contrato firmado entre a empresa e o Banco do Brasil S.A., contenda
que vem sendo tratada na esfera cível. A escritura pública de consolidação, confissão e assunção
de dívidas e outras avenças, firmada, em 11/10/2004, entre os investigados e o Banco do Brasil
S.A,  demonstra  a  ausência  de  dolo  em  fraudar/apropriar-se  indevidamente  de  valores
pertencentes à  mencionada instituição financeira,  perfazendo-se,  a  situação em comento,  em
mera  inadimplência  contratual.  Afora  a  destacada  inadimplência  contratual,  cuja  dívida  foi
repactuada mediante escritura pública, não foram encontradas provas de outros delitos durante os
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09 (nove) anos de investigações. Ausência de elementos mínimos necessários para justificar o
prosseguimento da investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

371. Processo: JF-PPR-0003430-73.2016.4.03.6112-
INQ

Voto: 6682/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 12ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
PRESIDENTE PRUDENTE/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO NA MODALIDADE TENTADA (CP,
ART. 171, §3º C/C ART. 14). MPF: ARQUIVAMENTO. 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 do crime de estelionato previdenciário na modalidade tentada (CP, art. 171, §3º
c/c art. 14), tendo em vista a notícia de que advogadas, representando a parte autora, teriam
ajuizado ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Social amparada em documento de
indeferimento administrativo supostamente falso. 2. Realizado incidente de falsidade no processo
cível,  não chegou a ocorrer decisão acerca da falsidade documental,  uma vez que, diante do
falecimento da autora no dia 07/02/2012, houve a extinção do processo principal e também do
incidente de falsidade. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,
por entender que, diante do falecimento da autora e da consequente extinção dos processos, não
houve  possibilidade  do  documento  falso  iludir  o  Juízo  ou  os  funcionários  da  Autarquia,
acrescentando a dificuldade em estabelecer o dano provável,  uma vez que não se sabe se o
benefício  seria deferido.  4.  O Juiz Federal  discordou das razões ministeriais,  aduzindo que a
apresentação de documentos padronizados com os mesmos erros não se constitui em hipótese
isolada  na  atuação  profissional  das  advogadas  investigadas,  sendo  relatada  a  existência  de
outros incidentes iguais, sendo necessária a realização de diligências mínimas para se apurar a
eventual prática de crimes pelas advogadas. 5. Além de outros casos similares aos dos autos, fato
que indica um padrão de conduta na apresentação de documentos falsos ao INSS, não foram
realizadas diligências mínimas a fim de esclarecer o real autor do delito, destacando-se a oitiva
dos servidores do INSS, bem como de familiares da segurada falecida, que poderiam esclarecer
se efetivamente ocorreu o requerimento administrativo e a suposta negativa do INSS. 6.  Não
cabe, portanto, ao representante do Ministério Público Federal  dispor da persecução penal se
existentes indícios de autoria e de materialidade delitiva, como evidenciam os autos, ainda mais
quando subsistem diligências passíveis de serem realizadas. 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.

372. Processo: JF/PR/CUR-5014618-
03.2016.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 6922/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, I).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28,  C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). VALOR DOS
TRIBUTOS SUPERIOR A R$ 10.000,00. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº
8.137/90, art.  2º,  I),  em decorrência de empresa ter deixado de recolher parte do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre o rendimento de alugueis  de Pessoa Jurídica pagos a Pessoa
Física. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio
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da insignificância, considerando que o valor total evadido (R$ 19.339,03) é inferior ao previsto na
Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda (R$ 20.000,00), que trata do parâmetro para o não
ajuizamento  de  execuções  fiscais.  3.  O  Juíz  Federal  discordou  das  razões  ministeriais,  por
entender  ser  incongruente  sustentar  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  em razão  do
desinteresse da Fazenda Nacional na execução da dívida,  quando, na hipótese em concreto,
houve por parte do Fisco a determinação e possível inscrição da Dívida Ativa e quiça execução
fiscal. 4. O valor a ser considerado para fins de aplicação do Princípio da Insignificância é aquele
fixado no momento da consumação do ilícito penal, isto é, da constituição definitiva do crédito
tributário, e não aquele posteriormente alcançado com a inclusão de juros e multas. Precedente
STJ:  (AgRg  no  AREsp  625.888/SP,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  julgado  em
15/09/2015,  DJe  22/09/2015).  5.  Nos  crimes  contra  a  ordem  tributária,  o  princípio  da
insignificância  somente  afasta  a  tipicidade  da  conduta  se  o  valor  dos  tributos  iludidos  não
ultrapassar a quantia de dez mil  reais,  estabelecida no art.  20 da Lei  n. 10.522/02 (AgRg no
AREsp 625.888/SP). 6. No caso, o crédito consolidado perfaz o valor de R$ 19.339,03. Deduzidos
os valores dos juros e da multa, o total dos tributos elididos é de R$ 10.384,55. Ou seja, ainda que
se  desconsidere  o  valor  dos  juros  e  da  multa,  o  montante  é  superior  a  R$  10.000,00.  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.

373. Processo: JF/PR/CUR-5036170-
58.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6813/2016 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 12
sementes de Cannabis sativa (maconha). 2. A Procuradora 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. Mudas  RENASEM. No mesmo sentido
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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. No caso, tanto a materialidade, quanto a
autoria,  restam  incontroversas,  pois  o  próprio  investigado,  ao  ser  ouvido  em  sede  policial,
confessou ser usuário de maconha, embora não se recorde de ter importado as 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.

374. Processo: JF-SE-0000308-12.2016.4.05.8500-
INQ

Voto: 6685/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA (CP,  ART.  168,  §  1º).  MPF:
ARQUIVAMENTO. 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 do crime apropriação
indébita (CP,  art.  168,  § 1º),  tendo em vista  notícia  encaminhada pelo MM. Juiz do Trabalho
informando que depositária fiel  de bens penhorados não efetuou a entrega dos citados bens,
frustrando, assim, a execução trabalhista. 2. Consta dos autos que a investigada, ao ser ouvida,
informou que o oficial de justiça penhorou bens que já não estavam no pátio da empresa e que
não possuía os bens exigidos na arrematação, acrescentando não ter recursos para arcar com a
dívida,  uma  vez  que  abriu  falência.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito,  com  fundamento  na  ausência  de  dolo  da  investigada,  ressaltando  a
informação  sobre  a  falência  da  empresa,  o  que  justificaria  a  falta  dos  materiais  que  foram
penhorados e o pagamento das dívidas.  4.  O Juiz Federal  discordou das razões ministeriais,
aduzindo que, embora a investigada argumente que o auto de penhora foi realizado de forma
inidônea, já que inexistiam bens a serem penhorados, à época dos fatos, mesmo sendo possível à
luz  do  CPC/1973,  referido  auto  não  foi  impugnado,  fato  que  merece  melhor  esclarecimento.
Acrescentou, ainda, que a alegação da falência da empresa não restou comprovada nos autos,
inexistindo certidões, documentos ou o próprio processo de falência a corroborar as declarações
da investigada. 5.  Extrai-se dos autos que a investigada não prestou qualquer esclarecimento
concreto  para  justificar  a  impossibilidade  de  entrega  dos  bens  anteriormente  penhorados,
limitando-se  a  acusar  o  oficial  de  justiça  avaliador  de  ter  procedido  de  maneira  inidônea  no
momento da lavratura do auto de penhora, fato que merece melhor esclarecimento, tendo em
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vista a imputação de conduta criminosa a funcionário público. 6. Vale mencionar, também, que
não há notícia, nos autos, de comprovação mínima da dificuldade financeira e da suposta falência
enfrentada pela empresa da investigada, fato que se mostraria apto a afastar o seu dolo no não
cumprimento de suas obrigações. 7. Não cabe, portanto, ao representante do Ministério Público
Federal dispor da persecução penal se existentes indícios de autoria e de materialidade delitiva,
como  evidenciam  os  autos,  ainda  mais  quando  subsistem  diligências  passíveis  de  serem
realizadas.  8.  Designação de outro membro do Ministério  Público Federal  para prosseguir  na
persecução penal.

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

375. Processo: JF/SP-0002932-61.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 6679/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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 12
sementes de Cannabis sativa (maconha), em encomenda oriunda do exterior. 2. A Procuradora da
República  oficiante  promoveu o arquivamento  do  inquérito,  com fundamento  na  aplicação  do
princípio  da  insignificância  (ante  a  pequena  quantidade  de  sementes  importadas  e  as
circunstâncias sociais e pessoais do investigado). 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 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
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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  o  próprio
investigado, ao ser ouvido em sede policial, confessou ter importado as sementes para plantio e
posterior  consumo.  Aduziu,  ainda,  ser  usuário  de  maconha,  mas  que  nunca  foi  preso  ou
processado. 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). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Restou vencido o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

376. Processo: JF/SP-0003722-45.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 6692/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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 E
PLANTA CONHECIDA COMO  SÁLVIA.  MPF:  ARQUIVAMENTO  QUANTO  A  SEMENTE  DE
MACONHA E DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO COM RELAÇÃO A SÁLVIA. PEQUENA QUANTIDADE
DE  SEMENTES,  QUE  PERMITE  O  ENQUADRAMENTO  DA  CONDUTA  NO  ART.  334-A
(CONTRABANDO).  APLICAÇÃO  EXCEPCIONAL  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO.  HOMOLOGAÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  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 06
sementes de Cannabis sativa (maconha) e invólucro contendo 0,790 mg da planta conhecida
como  Sálvia  Divinorum,  em encomenda  oriunda  do  exterior.  2.  A Procuradora  da  República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  inquérito  com  relação  à  semente  de  maconha,  com
fundamento que a semente  não  se  enquadra no  conceito  de  droga  e nem de  matéria-prima
destinada à sua preparação. Por sua vez, requereu o declínio de atribuições ao MPE quanto a
planta sálvia (devido a pequena quantidade apreendida indicar que seria para consumo próprio).
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
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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. No caso, tanto a materialidade, quanto a autoria, restam
incontroversas, pois o próprio investigado, ao ser ouvido em sede policial, confessou ter importado
a folha de sálvia para consumo e que só encomendou as sementes de maconha para completar a
quantidade mínima de pedidos exigido pelo site. Aduziu, ainda, que não pretendia fazer uso ou
plantar  as 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. No tocante a planta Salvia Dininorum, foi verificada na perícia a presença da substância
Salvinorina  A,  composto  classificado  como  psicotrópico  de  uso  proscrito  no  Brasil.  Assim,
constatando-se  que  a substância  é  droga  e levando-se  em consideração  a baixa  quantidade
importada e as condições pessoais do investigado, recaiu-se na conduta tipificada no art.  28,
caput, da Lei 11.343/2006, falecendo a atribuição do Ministério Público Federal. 16. Insistência no
arquivamento quanto à conduta de importar semente de maconha. Homologação do declínio de
atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  para  apurar  o  crime  do  art.  28,  caput,  da  Lei
11.343/2006.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  no
arquivamento quanto à conduta de importar semente de maconha e pela homologação do declínio
de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  para  apurar  o  crime  do  art.  28,  caput,  da  Lei
11.343/2006, nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação Dra.  Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

377. Processo: SR/DPF/MG-01387/2012-INQ Voto: 6724/2016 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  prática dos crimes de falsificação de documento particular (CP, art.
298)  e  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Empregado  dos  Correios   EBCT  teria
apresentado atestado médico falso objetivando o afastamento de suas atividades por três dias no
ano  de  2011.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  potencialidade  lesiva  e
subsidiariedade do Direito Penal. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP. Ao ser
ouvido, o investigado assumiu ter falsificado o documento em razão das fortes dores que sentia
por conta de uma hérnia de disco. Esclareceu, ainda, que os médicos consideravam que suas
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queixas seriam em razão dos seus problemas psicológicos. Consta dos autos que o empregado
foi dispensado por justa causa em razão do fato e atualmente é beneficiário de auxílio-doença
pelo  INSS.  Embora  constatada  a  falsidade,  verifica-se  que  o  indiciado  já  sofreu  penalização
administrativa em razão do fato e, ainda que as esferas sejam independentes, a demissão por
justa  causa,  no  caso,  se  mostrou  suficiente  para  a  prevenção  e  repressão  do  ilícito.
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.

378. Processo: SR/DPF/PI-00211/2015-IPL Voto: 6717/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), consistente no
recebimento indevido de pensão, após a beneficiária atingir 21 anos. Último saque ocorrido em
2007.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  A genitora  da  titular  do  benefício
declarou perante o INSS e a autoridade policial que não tinha conhecimento de que o benefício
deveria ser encerrado no momento em que a titular atingisse 21 anos, acreditando que o INSS o
cancelaria  automaticamente  no  devido  tempo.  A beneficiária,  por  sua  vez,  reconheceu  que
recebeu o benefício após completar 21 anos, mas que não tinha conhecimento da ilicitude da
conduta, não tendo recebido informação do INSS nesse sentido, acreditando que o benefício seria
cancelado automaticamente no devido tempo. O pagamento indevido decorreu, basicamente, de
erro administrativo do INSS, que, embora detivesse a informação exata da data da cessação do
benefício, não cessou os pagamentos, gerando na beneficiária a ideia de regularidade. Ausência
de elementos que apontem para a prática de ato doloso ou fraude por parte da beneficiária da
pensão.  Falta  de justa  causa para  o  prosseguimento da persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

379. Processo: 1.25.000.000287/2016-19 Voto: 6688/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, DA LC N° 75/93).
SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA
ENTRE PROCEDIMENTOS. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir
do envio de Representação Fiscal para Fins Penais pela Receita Federal do Brasil noticiando a
suposta  prática  de  crime contra  a  ordem tributária  (art.  1º,  I,  da Lei  8.137/90),  por  empresa
privada. 2. O Procurador da República titular do 10º Ofício Criminal da PR/PR, para quem o feito
foi  inicialmente  distribuído,  declinou  da  sua  atribuição  ao  2º  Ofício  Criminal,  aduzindo  existir
conexão  probatória  entre  os  fatos  ora  noticiados  e  os  tratados  na  Ação  Penal
nº2009.70.00.019538-2, que tramitou perante o 2º Ofício Criminal. 3. O Procurador da República
oficiante  no  2º  Ofício  Criminal  da  PR/PR,  ao  receber  os  autos,  suscitou  o  presente  conflito
negativo de atribuições, por entender que a ação penal que correu sob a responsabilidade do 2º
Ofício Criminal não tratou dos mesmos fatos ora analisados, sendo o único ponto de convergência
a empresa investigada. 4. Da análise atenta dos autos, observa-se que a Ação Penal citada pelo
Procurador da República suscitado como razão para justificar a conexão dos processos, além de
já  estar  sentenciada  e arquivada desde 2012,  versou sobre  fato  específico  que  em nada se
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assemelha aos fatos ora em análise. 5. Verifica-se que os sócios da empresa ora investigada
foram  denunciados  pela  prática  do  crime  de  falsidade  ideológica,  em  razão  da  inserção
fraudulenta de interpostas pessoas no contrato social da empresa (CP, art. 299), não havendo
qualquer notícia de que desse ato tenha ocorrido a supressão de tributos. 6. Já o presente feito foi
originado  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  que  constatou  a  supressão  de  tributos
federais pela omissão de receitas tributáveis, fato autônomo que deve ser apurado pelo Ofício
para o qual o feito foi inicialmente distribuído. 7. Ressalta-se, ainda, que diante do julgamento da
Ação Penal e seu arquivamento, a conexão também seria afastada, tendo em vista o disposto na
Súmula 235 do STJ, a qual prevê que a conexão não determina a reunião dos processos, se um
deles já foi julgado. 8. Voto pelo conhecimento do conflito negativo de atribuições, e, no mérito,
por  sua  procedência  para  reconhecer  a  atribuição  do  10º  Ofício  Criminal  e  de  Combate  à
Corrupção da PR/PR.

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

380. Processo: 1.34.003.000409/2016-38 Voto: 6977/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CP, ART. 184, § 2º. MPF:
DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INDÍCIOS  DE
TRANSNACIONALIDADE  DAS  MÍDIAS  FALSIFICADAS.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar  possível  crime de violação de
direitos autorais, previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal. 2. Consta dos autos a informação de
que foram apreendidas 519 mídias em situação irregular com gravação indicada e indícios de
falsificação, no âmbito da Operação Banca Legal, que visava a verificação de introdução irregular
de mercadoria estrangeira expostas à venda no país. 3. O il. Procurador da República oficiante
promoveu  o  declínio  de  atribuições,  por  entender  que,  mesmo  que  haja  prova  da
internacionalidade da conduta, a competência seria da Justiça Estadual,  uma vez que o único
crime a ser perseguido na importação de CDs e DVDs pirateados é o previsto no artigo 184, § 2º,
do Código Penal. 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 da conduta, é da Justiça Federal. Precedente STJ:
CC  144.072/PR,  Rel.  Ministro  Reynaldo  Soares  Da  Fonseca,  Terceira  Seção,  julgado  em
25/11/2015, DJe 01/12/2015). 5. No caso, não há comprovação da origem das mercadorias, uma
vez  que  o  investigado  não  prestou  qualquer  esclarecimento  quando convocado  pela  Receita
Federal, sendo necessário o aprofundamento das investigações a fim de se verificar a existência
ou  não  da  transnacionalidade  da  conduta.  6.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para
prosseguir na persecução penal.

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

381. Processo: 1.14.000.001830/2016-89 Voto: 6921/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  DESOBEDIÊNCIA (CP.  ART.  330).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.
REVISÃO  DO  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  AUSÊNCIA DE  ELEMENTOS
CONCRETOS  APTOS  A  AFASTAR  A CONFIGURAÇÃO  DO  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de desobediência (CP,
art. 330), tendo em vista a informação de que o INSS não teria cumprido determinação judicial
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emitida  no bojo  de processo  trabalhista.  2.  O Procurador  da República  oficiante  promoveu o
arquivamento dos autos, por entender que não teria se configurado o crime de desobediência,
uma vez que não teria sido emitida uma ordem pela Justiça do Trabalho, mas simples solicitação.
3. Das poucas informações que constam dos autos é possível verificar que o Juízo da 1ª Vara do
Trabalho de Salvador solicitou ao chefe da divisão de benefícios do INSS o bloqueio dos valores
referentes aos benefícios concedidos a dois sócios executados na ação trabalhista. Não obstante
2  (duas)  novas  solicitações,  não  foi  enviada  qualquer  resposta.  4.  Diante  de  tal  cenário  é
prematuro concluir  pela ausência de crime, tendo em vista que não foi empreendida qualquer
diligência para a elucidação do caso. Não constam dos autos informações sobre quem seria o
competente para o cumprimento da ordem, do porquê da Gerente de Relacionamento não ter
repassado os ofícios para o setor competente ou se ao final a ordem restou cumprida. 5. O mero
fato do magistrado ter se utilizado da palavra solicito, não é suficiente para afastar a configuração
do crime, pois tal fato apenas demonstra que ao expedir a ordem, o magistrado procurou manter a
cortesia  ao  se  dirigir  ao  destinatário  da  ordem.  Assim,  se  o  magistrado  estivesse  apenas
solicitando, e não ordenando, não teria advertido o destinatário que os autos seriam remetidos ao
MPF  em  razão  do  descumprimento  de  ordem  judicial.  6.  Diante  da  ausência  de  elementos
concretos aptos a afastar a prática do crime de desobediência, necessário o aprofundamento das
investigações (princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate). 7.
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.

382. Processo: 1.23.000.001446/2016-77 Voto: 6818/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ATR. 171, § 3°,
CP). PRATICADO EM DESFAVOR DO INSS. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO APÓS
O  ÓBITO  DA TITULAR.  MPF:  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA AUSÊNCIA DE  AUTORIA.
REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR/MPF, NOS TERMOS DO ART. 62, INCISO IV, DA LC Nº
75/93.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  MATERIALIDADE  DELITIVA  DELINEADA  E  INDÍCIOS  DE
AUTORIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  prática  do  crime  de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), supostamente praticado por procuradora cadastrada,
após o óbito da titular. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,
considerando  ser  árdua  a  delimitação  da  autoria  do  delito  e  que  a  existência  de  procurador
cadastrado não atribui a este a autoria dos saques indevidos. Ressaltou que além de inexistirem
provas de que tais pessoas tenham efetuado os saques indevidos, trata-se de moradores da zona
rural, cuja localização seria muito dificultosa e que, pela baixa escolaridade, caso tivessem se
apropriado dos valores, muito provavelmente não teriam agido com dolo. 3. Remessa dos autos à
2ª Câmara, nos termos do art. 62, inciso IV, da LC n. 75/93. 4. O Enunciado nº 68 da 2ª CCR
afirma que:  É cabível  o  arquivamento  de  procedimento  investigatório  em relação  a  crime de
estelionato  em  detrimento  do  INSS  cometido  mediante  saques  indevidos  de  benefícios
previdenciários após o óbito do segurado quando constatadas: a) a realização de saques por meio
de cartão magnético; b) a inexistência de renovação da senha; c) a inexistência de procurador ou
representante legal cadastrado na data do óbito e d) a falta de registro visual, cumulativamente, a
demonstrar  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  ou  a
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. 5. No caso, verifica-se que os saques
irregulares ocorreram no período de 11/2013 a 04/2014, se deram por meio de cartão magnético e
não houve renovação da senha, porém havia procuradora cadastrada na data do óbito. 6. Embora
não  seja  possível  atribuir,  ipso  facto,  a  autoria  dos  saques  indevidos  ao  procurador  legal
cadastrado no INSS, tal fato não deve ser desconsiderado de imediato, sem que sejam realizadas
diligências mínimas para a elucidação do caso.  7.  A oitiva  da investigada é essencial  para o
esclarecimento da questão, tendo em vista que esta era a pessoa responsável pela prática dos
atos necessários junto à Administração Federal para que fosse mantido o pagamento do benefício
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previdenciário. 8. Designação de outro membro do Ministério Publico Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

383. Processo: DPF/RDO/PA-00124/2014-INQ Voto: 6662/2016 Origem: GABPRM2-LAS - LUISA 
ASTARITA SANGOI

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

Ementa: Notícia de Fato. Porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 14 ou 16). Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  33   2ª  Câmara).  O  Estatuto  do  Desarmamento  não  modificou  a
competência para o processo e julgamento dos crimes de porte ilegal  de arma de fogo,  que
continua  sendo da  Justiça  Estadual.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC 128.616/PR,  DJe
18/03/2015;  CC 132.061/PR,  DJe 18/12/2014.  Ausência  de  elementos  capazes de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

384. Processo: 1.10.000.000006/2016-51 Voto: 6698/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de estelionato contra  particular (CP,  art.  171).  Representação
originada na Sala de Atendimento ao Cidadão solicitando medidas cabíveis contra professor do
IFPE, que segundo consta na notícia teria superfaturado os valores cobrados dos alunos do IFPE
para  participação  em  congresso.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ªCCR).  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.

385. Processo: 1.11.000.001044/2016-93 Voto: 6951/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Aquisição e registro de veículo em nome de terceiro, sem o conhecimento deste.
Possível falsificação de documento O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
foi  apreendido  quando da  prisão  em flagrante  do  investigado.  Ausência  de  notícia  de  que  o
documento  tenha  sido  apresentado  perante  ente  federal,  fato  que  atrairia  a  competência  da
Justiça Federal (Súmula 546/STJ). Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou
interesses  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

386. Processo: 1.14.000.002370/2016-14 Voto: 6952/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de estelionato contra particular
(CP, art. 171), mediante oferta de falsa premiação por telefone. 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.

387. Processo: 1.14.003.000227/2016-50 Voto: 6829/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de esbulho possessório (CP, art. 161, §1º, II) em detrimento de
beneficiários dos lotes de assentamento do INCRA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração penal em
prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. A conduta delitiva
não representou qualquer ameaça à titularidade da terra, que continua pertencendo ao INCRA.
Prejuízo restrito aos particulares que tiveram seus lotes invadidos.  Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº  1.19.004.000138/2015-36,  641ª  Sessão,  de
08/04/2016, unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

388. Processo: 1.15.000.001898/2016-21 Voto: 6924/2016 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). Autor em processo
previdenciário  afirmou  que  fora  emitido  em  seu  favor  RPV,  mas  que  jamais  recebera  os
respectivos valores. Consta nos autos que o referido RPV fora levantado por advogado. 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.

389. Processo: 1.16.000.003175/2016-29 Voto: 6970/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de expor a perigo a integridade e a saúde, física ou
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psíquica de idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes (Lei 10.741/03, art. 99).
Procedimento  decorrente  de  relatório  de  visitas  a  unidades  de  privação  de  liberdade  e  de
assistência  social  do  DF,  encaminhado  pelo  Coordenador-Geral  do  Mecanismo  Nacional  de
Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Apurou-se
condições deficitárias estruturais e superlotação em instituição de caráter assistencial, filantrópica,
de direito privado e sem fins lucrativos. Inexistência, até o presente momento, 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.

390. Processo: 1.17.000.001777/2016-12 Voto: 6925/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência dos crimes de injúria (CP, art. 140) e furto (CP, 155). Notitia
criminis encaminhada por  advogado relatando que ex-servidora do MPU compareceu em seu
escritório ofendendo-lhe a honra e furtando documentos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A
denunciada não faz parte do quadro de servidores do MPU desde março de 2015. 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.

391. Processo: 1.22.000.003199/2016-81 Voto: 6959/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime de apropriação indébita  (CP,  art.  168)  por  parte  de empresa
privada, que teria deixado de recolher contribuições sindicais descontadas de seus empregados.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Entendimento de que, mesmo
tendo  natureza  jurídico-tributária  de  contribuição  parafiscal,  o  desvio  ou  não  pagamento  da
contribuição sindical  compulsória  não atrai  a  competência  da  Justiça  Federal,  nos termos da
Súmula nº  222  do  STJ ("Compete à  Justiça  Comum processar  e  julgar  as ações relativas  à
contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT."). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços
ou interesse da União ou suas entidades. Eventual lesão a particulares. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

392. Processo: 1.22.001.000324/2016-91 Voto: 6835/2016 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.  Suposto  crime de estelionato  contra  particular  (CP,  art.  171).  Representante
informou que foi  ludibriado por  provável  funcionário de autarquia  municipal,  que prometeu-lhe
aquisição de um apartamento oriundo do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida,
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mediante antecipação de quantia em dinheiro. 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.

393. Processo: 1.22.003.000413/2016-17 Voto: 6819/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º-B, I, do Código Penal. Auto de
infração lavrado pela ANVISA informando que determinada empresa fabricava e comercializava
produto sem registro e de venda proibida, nos termos da legislação sanitária. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n°  32 da 2a CCR).  Ausência  de indícios  de transnacionalidade da
conduta  ou  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.
Precedentes  do  STJ:  CC  nº  120.843/SP,  Terceira  Seção,  DJe  27/03/2012;  CC  104.842/PR,
Terceira Seção, Dje 01/02/2011. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

394. Processo: 1.27.000.001440/2016-51 Voto: 6823/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato.  Representação formulada na Sala  de Atendimento ao Cidadão informando a
implantação de parcelamento/loteamento irregular, sem aprovação dos órgãos competentes (Lei
6.766/79,  arts.  50  a  52).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  33   2ª  CCR).
Parcelamento irregular de solo para fins urbanos de imóvel pertencente a particulares. Ausência
de  prejuízo  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da União  ou de suas  entidades.
Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

395. Processo: 1.28.200.000081/2016-21 Voto: 6915/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa  relatando  diversas  irregularidades  supostamente
praticadas por conhecido blogueiro de Caicó/RN, tais como manter vínculo empregatício com o
Município de Caicó/RN sem, de fato, exercer a profissão e firmar contrato com o Município de
Mossoró para veicular, em seu blog, propagandas institucionais da edilidade, cujos gastos não
seriam publicados no respectivo portal  da transparência (contrato oculto).  Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos circunscritos à municipalidade. Inexistência de lesão direta e
específica a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
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Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

396. Processo: 1.28.400.000142/2016-01 Voto: 6980/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ASSU-RN

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possíveis crimes de esbulho possessório (CP, art. 161, §1º, II) e
furto (CP, art. 155), em detrimento de beneficiário de lote em assentamento do INCRA. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. A conduta
delitiva não representou qualquer ameaça à titularidade da terra, que continua pertencendo ao
INCRA.  Prejuízo  restrito  ao  particular  que  teve  seu  lote  invadido  e  seus  objetos  subtraídos.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº
1.19.004.000138/2015-36, 641ª Sessão, de 08/04/2016, unânime). Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

397. Processo: 1.29.001.000105/2016-51 Voto: 6691/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desacato (CP, art. 331) ou contra a honra (CP, art. 139) e de
violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). Relato de que militares do
exército teriam intervindo em uma agressão praticada por um homem contra sua esposa. Diante
da intervenção, os militares foram ofendidos. Revisão de declínio (Enunciado nº 33  2ª Câmara).
No que toca à possível prática do crime de violência doméstica, cabe ao Ministério Público do
Estado adotar  as medidas que entender cabíveis.  Consta dos autos a informação de que as
ofensas não foram dirigidas diretamente aos militares e que o investigado estaria visivelmente
embriagado. Desacato desconfigurado, uma vez que os xingamentos proferidos pelo investigado
não atingiram os militares no exercício ou em razão de suas funções, mas sim de forma particular,
em  razão  da  intervenção  na  briga  travada  entre  o  investigado  e  sua  esposa.  Ausência  de
elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

398. Processo: 1.29.011.000180/2016-01 Voto: 6824/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima noticiando que determinada pessoa pratica o comércio
de drogas em sua residência. Possível prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art.
33).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR/MPF).  Não  há  indícios  mínimos  de
transnacionalidade na prática do possível tráfico de drogas. Relato que aponta para o possível

146



Ata da 661ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00293245/2016

tráfico de drogas local. Carência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do
Ministério Público Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

399. Processo: 1.33.001.000565/2016-56 Voto: 6838/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia da fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184, caput). Representação
realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que candidato a prefeito, nas eleições a
se realizarem neste ano, utiliza-se de adaptações de obra musical sem a devida autorização do
autor. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Suposto delito praticado contra
particular. 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.

400. Processo: 1.34.025.000154/2015-74 Voto: 6971/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que determinado particular seria conhecido traficante na cidade de Mococa (SP), com articulações
com o PCC e veículos de valores altíssimos, havendo o suposto envolvimento de policiais civis da
região. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). 1) Possível crime contra a ordem
tributária (Lei 8.137/90). Oficiada, a Receita Federal informou não possuir registro de processos
fiscais  em andamento  ou  finalizados  contra  o  representado.  Ausência  de  elementos  aptos  a
demonstrar a prática de crime contra a ordem tributária. Falta de justa causa. Homologação do
arquivamento. 2) Possível prática de tráfico de entorpecentes e de envolvimento do representado
com  policiais  civis  e  com  a  criminalidade  organizada.  Revisão  de  Declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

401. Processo: DPF/CZS-00042/2016-IPL Voto: 6665/2016 Origem: GABPRM1-TPC - THIAGO 
PINHEIRO CORREA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  ocorrência  do  crime  de  furto  de  um  televisor  de  propriedade  da
Universidade Federal do Acre (UFAC). Relata a noticiante que o televisor estava na Residência
Estudantil da UFAC e teria sido furtado no dia 21/06/2016. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art.  62-IV).  Após  diligências,  a  autoridade  policial  não  detectou  sinal  de  arrombamento  e  de
sistema  de  monitoramento  por  vídeo  nas  residências  vizinhas.  Em  entrevista,  os  vizinhos
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afirmaram desconhecer a ocorrência do furto. Os estudantes que habitam a residência estudantil
não souberam definir dia, hora e a forma como o furto foi realizado. As buscas em sítios, redes
sociais, comércio formal e informal foram infrutíferas. Ausência de indícios mínimos de autoria
delitiva  e  de diligências  capazes de modificar  o  panorama probatório  atual.  Homologação do
arquivamento.

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

402. Processo: DPF/CZS-00187/2013-INQ Voto: 6705/2016 Origem: GABPRM1-TPC - THIAGO 
PINHEIRO CORREA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de sequestro de servidor da FUNAI praticado por indígenas no
ano de 2013 (CP, art. 148). Conforme consta da representação da FUNAI, a decisão de reter o
servidor  na  aldeia  até  que  alguém  de  maior  hierarquia  comparecesse  partiu  de  toda  a
comunidade.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  A  retenção  do  servidor  na
comunidade  partiu  de  um  movimento  coletivo  e  difuso,  gerado  pela  insatisfação  de  toda  a
comunidade a respeito da indefinição fundiária da região. Impossibilidade em se individualizar a
conduta. Informação da FUNAI de que o conflito que ocasionou a retenção do servidor na aldeia
teria se exacerbado, fato que demonstra que a realização de diligências in loco poderia ocasionar
o surgimento de novos conflitos. Ausência de indícios mínimos de autoria e de diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

403. Processo: SRPF-AP-00016/2014-INQ Voto: 6825/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. 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).  Não foram encontrados na embalagem fragmentos de impressões
papilares  aptas  a  confronto.  A oitiva  dos  funcionários  não  acrescentou  elementos  novos  à
investigação. Fatos ocorridos em 2013, fato que dificulta a produção de novas provas. 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 Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

404. Processo: SRPF-AP-00091/2016-INQ Voto: 6660/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de uma parcela do seguro desemprego. O beneficiário obteve o direito de receber quatro
parcelas  do  benefício  em  razão  do  término  de  vínculo  empregatício,  mas  tal  benefício  foi
suspenso após obter novo emprego. Na época do recebimento da segunda parcela do benefício o
investigado já estava empregado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Ao ser
ouvido, o investigado declarou que após sua entrevista de emprego dirigiu-se até o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) para informar de seu novo labor, sendo informado que o benefício
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seria cancelado automaticamente com a assinatura de sua CTPS. Alegou ter efetuado o saque da
segunda parcela do seguro-desemprego acreditando ser relativo ao seu salário, uma vez que os
valores  se  equivaleriam  (um  salário-mínimo).  Informou  que  noticiou  ao  MTE  o  recebimento
indevido. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

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

405. Processo: 1.00.000.002492/2016-98 Voto: 6673/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível ocorrência do crime de redução a condição análoga à
de escravo (art. 149, CP), em propriedade rural. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). O Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE concluiu
pela ausência de práticas que caracterizassem situações de trabalho análogo ao de escravo.
Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

406. Processo: 1.10.001.000066/2016-63 Voto: 6701/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, II), tendo em vista que o
investigado teria se apropriado de bens recebidos na condição de fiel depositário. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quando intimado para apresentar os bens penhorados, o
investigado informou que a madeira objeto da penhora havia sido furtada. Houve apresentação
em juízo do registro de ocorrência relacionado ao furto praticado contra a empresa. Aplicação de
multa processual.  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.

407. Processo: 1.12.000.001240/2015-40 Voto: 6916/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de dano contra o patrimônio público (CP, art. 163, §
único, III). Representação de juíza de direito do Juizado de Violência Doméstica de Santana-AP,
noticiando que o representado, réu em Ação Penal Pública, teria destruído patrimônio da União,
consistente na laceração de 13 cédulas de R$ 20,00 e uma de R$ 2,00. O montante pertencia a
ex-companheira do representado e vítima na referida Ação Penal. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). O fato de ser a União competente para a emissão do papel-moeda não a
torna, por si só, proprietária do material emitido. O art. 20 da Constituição traz o rol o bens de
propriedade da União, e nele não há previsão de que a moeda é patrimônio federal. Ademais,
para a configuração de dano contra o patrimônio público (CP, art. 163, § único, III) é necessário o
dolo específico em causar prejuízo ao bem público. No caso, o dolo do agente, ao rasgar as
cédulas, estava direcionado a causar dano à ex-companheira. Precedente STJ: (RHC 56.629/AL,
Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016).
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Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

408. Processo: 1.14.000.000804/2016-33 Voto: 6725/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Representação formulada por advogada noticiando a possível  ocorrência dos
crimes de extorsão, apropriação indébita, falsificação de documento particular e falso testemunho
(Arts.  158,  168,  298  e  341,  todos  do  CP)  atribuídas  a  funcionários  da OAB/BA.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A representante informa que após o distrato da sociedade
em razão do fechamento do escritório, requereu perante à OAB/BA uma certidão, mas que esta
teria  sido  emitida  com  informações  incorretas.  A  noticiante  requereu  outra  certidão  com  a
retificação dos dados que julgava inexatos, o que gerou nova cobrança de taxas administrativas.
Da análise dos fatos,  verifica-se a  impossibilidade da configuração dos delitos atribuídos aos
funcionários da OAB, uma vez que: 1) não restou caracterizado o crime de extorsão, pois não
houve violência ou grave ameaça, mas tão somente a cobrança de taxas administrativas para a
emissão das certidões; 2) quanto aos crimes de falsificação de documento particular, falsidade
ideológica e falso testemunho restou claro que não houve dolo por parte do agente, pois embora
tenha  ocorrido  erro  material  nas  certidões  fornecidas  não  há  indícios  de  que  tal  ocorreu  de
maneira intencional; 3) Também não se verifica a ocorrência do crime de apropriação indébita em
razão da exigência de devolução da carteira funcional de identificação do advogado no ato do
cancelamento definitivo de sua inscrição, visto que a exigência administrativa tem por objetivo
proteger e prevenir contra o uso indevido da carteira funcional. 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.

409. Processo: 1.14.000.002375/2016-39 Voto: 6803/2016 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  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
foram subtraídos bens avaliados em R$ 5.255,71.  Diligências.  Ausência  de imagens,  pois  os
equipamentos do circuito de segurança não estavam instalados devido a reformas na agência.
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.

410. Processo: 1.14.013.000036/2016-79 Voto: 6804/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameça (CP, art. 147). Representação formulada por conselho
indígena reportando ofensas proferidas contra os índios da região, veiculadas em programa de
rádio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos verifica-se que a
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representação se deu de forma genérica, pois sequer existe a descrição das supostas ofensas,
bem como a indicação da data em que ocorreu o fato. Ausência, até o presente momento, de
elementos concretos que indiquem existência do crime de ameaça. Falta de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

411. Processo: 1.15.000.000871/2016-11 Voto: 6897/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  participação  de  particular  na  prática  do  crime  de  sonegação
previdenciária  (CP,  art.  337-A),  uma vez  que  no  bojo  de  ação  penal  contra  proprietários  de
empresa, surgiram indícios de que o investigado exercia a direção da empresa, apesar de não
integrar formalmente o quadro societário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Intimado a  prestar  esclarecimentos,  o  investigado  afirmou exercer,  unicamente,  atividades no
setor jurídico da empresa, tais como acompanhamento contratual,  cobranças, registros, dentre
outros. Aduziu, ainda, que as atividades executivas e gerenciais da empresa eram exercidas por
seu filho e que sua esposa tinha participação meramente formal  no quadro societário,  nunca
tendo exercido a administração de fato. Constata-se dos autos a inexistência de elementos que
demonstrem o exercício  do comando administrativo  da empresa pelo  investigado.  Do mesmo
modo, a ação penal na qual surgiu a suspeita já se encontra na fase de alegações finais e até o
presente momento não há indicação concreta da participação do investigado nos fatos. Ausência
de  elementos  mínimos necessários  para  justificar  o  prosseguimento  da investigação  criminal.
Homologação do arquivamento.

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

412. Processo: 1.16.000.002662/2016-74 Voto: 6683/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível ocorrência de fraude contra correntista da Caixa
Econômica Federal.  A vítima relatou a existência de saques indevidos em sua conta-corrente,
totalizando o valor de R$ 830,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a
CEF esclareceu que houve procedimento interno para apurar  os fatos e concluiu-se que não
foram constatados indícios de fraude. Inexistência de prejuízos suportados pela Empresa Pública
Federal.  Ausência de indícios da prática do fato criminoso. 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.

413. Processo: 1.20.000.001649/2015-94 Voto: 6855/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/98,  art.  1º,  IV)  consistente  no  recebimento  de  ativos  financeiros  oriundos  de  atividade
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clandestina de instituição financeira.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Aduziu o representado ter recebido a quantia suspeita como pagamento dos serviços advocatícios
por ele prestados a investigado em ação penal. Instado a comprovar o alegado, o representado
expôs a documentação necessária apta a demonstrar o alegado. Constata-se que, de fato, os
serviços foram prestados e não há nos autos qualquer indício de que o representado tinha ciência
da ilegalidade dos valores recebidos e de que a transferência desses valores teria como objetivo
ocultar  sua  origem  criminosa.  Ausência  de  elementos  que  demonstrem  a  participação  do
representado no esquema de ocultação ou dissimulação dos valores ilícitos capitaneados por
investigado da Operação Ararath.  Falta  de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

414. Processo: 1.20.002.000009/2016-28 Voto: 6684/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) no curso de ação trabalhistas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em audiência ocorrida em julho de 2014,
verificou-se divergências entre o depoimento do reclamante e o da sua testemunha, referente a
jornada de trabalho. As inconsistências verificadas no depoimento prestado não foram capazes de
exercer qualquer influência sobre a convicção da autoridade judiciária que identificou de imediato
a falsidade.  As  demais  provas  produzidas  nos  autos  do  processo  trabalhista  inviabilizaram a
interferência da prova testemunhal supostamente falsa no deslinde do feito. 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.

415. Processo: 1.22.003.000848/2015-81 Voto: 6822/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  de  crime  contra  o  sistema  financeiro
nacional  (art.  16  da  Lei  nº  7.492/86).  Possível  irregularidade  na  constituição  de  empresa
administradora  de  Consórcios  Ltda.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Oficiado,  o Banco Central do Brasil  aduziu não existir  irregularidades na atuação da empresa
investigada como administradora de grupos de consórcios, tendo em vista autorização expedida
pelo Ministério da Fazenda em 15 de agosto de 1988. A investigada está apta a celebrar contrato
de participação em grupo de consórcio, figurando em documentos da espécie como gestora dos
negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos, segundo o §1º, do artigo 5º,
da  Lei  nº  11.795/2008.  Ausência  de  elementos  mínimos  necessários  para  justificar  o
prosseguimento da investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

416. Processo: 1.22.003.000993/2015-61 Voto: 6693/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Procedimento Preparatório. Representação comunicando a tentativa de estupro contra aluna nas
dependências do Campus Santa Mônica da Universidade Federal  de Uberlândia e solicitando
providências  para  ampliação  dos  recursos  de  segurança  dentro  da  UFU.  Revisão  de
arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Oficiada, a UFU informou que já está sendo desenvolvido
projeto  para  licitação  de  empresa  que  instalará  sistema  de  CFTU  na  universidade.  A UFU
esclareceu que todas as medidas cabíveis para investigação dos fatos foram adotadas. A Polícia
Civil informou que o IPL instaurado para apurar o fato foi enviado à Justiça no dia 13/10/15. As
medidas cabíveis para investigação dos fatos foram tomadas pelos órgãos responsáveis, inclusive
a  propositura  de  ação  penal.  Encontram-se  em  andamento  ação  civil  pública  que  tem  por
finalidade a ampliação dos recursos de segurança nas dependências da UFU, bem como inquérito
civil público, que tem por objeto a segurança no campus Umuarama. Inexistência de providências
a serem tomadas. Homologação do arquivamento.

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

417. Processo: 1.22.020.000215/2015-64 Voto: 6686/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  ocorrência  do  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).
Representação informando suposta falsidade em documento enviado ao Conselho Regional de
Medicina  de  Minas  Gerais.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).  Pessoa  não
identificada encaminhou ao CRM/MG denúncia contra médico fundamentando com documentação
supostamente  falsa.  Oficiado,  o  CRM informou  que  tramita  denúncia  em desfavor  do  citado
médico. Diligências.  Não foi possível  a identificação do autor do delito, uma vez que o nome
utilizado  pelo  denunciante  aparentemente  é  fictício.  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.

418. Processo: 1.25.000.003017/2016-60 Voto: 6960/2016 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.  Manifestante  solicitou  a  abertura  de
procedimento  investigatório  criminal  contra  diversas  pessoas  partes  de  processo  judicial,  em
trâmite  na  2ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Camaquã/RS,  aduzindo  serem pessoas  das  piores
espécimes  da  humanidade.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Denúncia
genérica que não aponta para a prática de qualquer crime. Ausência de elementos mínimos de
materialidade delitiva capazes de justificar o prosseguimento da persecução criminal. Ciência do
representante, que nada acrescentou sobre o fato. Homologação do arquivamento.

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

419. Processo: 1.25.002.000965/2016-23 Voto: 6975/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  ocorrência  do  crime  de  concorrência  desleal  (Lei  nº  9.279/96).
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Representação anônima informando que empresa do ramo de gráfica possui o valor abaixo do
mercado por não ter despesas com aluguel e nem funcionários, prejudicando as demais empresas
do ramo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A conduta narrada na denúncia
não  se  adequa  a  nenhuma  das  condutas  tipificadas  na  Lei  9.273/96.  Verificou-se  que  a
persecução  penal  dos  crimes  em  comento  desenvolve-se  mediante  ação  penal  de  iniciativa
privada, conforme determina o art. 199 da citada lei, cabendo ao representante, se for o caso, o
oferecimento de queixa-crime.  Até  o presente momento,  inexistem indícios da prática de fato
criminoso.  Cientificado  para  se  manifestar  acerca  da  decisão  de  arquivamento  deste
procedimento,  o representante quedou-se inerte.  Ausência de elementos mínimos necessários
para justificar o prosseguimento da investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

420. Processo: 1.26.005.000171/2016-01 Voto: 6888/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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). Verificou-se que
benefício previdenciário foi concedido mediante suposta fraude, uma vez que o investigado teria
apresentado documentação falsa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Período em
que  o  valor  foi  recebido  irregularmente  foi  de  julho/2002  até  fevereiro/2003.  Pena  máxima
cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos da data da última percepção
indevida.  Extinção  da  punibilidade  do  ilícito  penal  (CP,  art.  107,  IV).  Homologação  do
arquivamento.

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

421. Processo: 1.28.000.001259/2016-15 Voto: 6880/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão/MPF.
Suposta  prática  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º).  Relato  de  que
candidato a prefeitura de Ceará-Mirim/RN, embora tenha realizado várias empreitadas, não possui
um centavo em sua conta, além de sempre usar métodos ilícitos nos seus negócios e utilizar o
dinheiro de um 'empresário' espanhol no Brasil. 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.

422. Processo: 1.29.000.001522/2016-21 Voto: 6964/2016 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  prática do crime de tentativa de furto  (CP,  155,  §4º  c/c  art.  14,  II).
Tentativa de arrombamento aos caixas da Caixa Econômica Federal. Procedimento arquivado na
Sessão 653 de 04/07/2016, com fundamento na ausência de autoria. Revisão de arquivamento
(LC n. 75/93, art. 62-IV). Apresentação de novo laudo pericial sobre material coletado junto aos
caixas eletrônicos, apontando para a ausência de DNA humano em quantidade e/ou qualidade
suficientes para a obtenção de perfil genético. Inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva
e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Fatos  novos  que  não
modificaram o panorama probatório atual. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

423. Processo: 1.29.012.000154/2015-83 Voto: 6918/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crime contra a ordem tributária (1º e 2º
da Lei 8.137/1990). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita
Federal  informou  que  os  créditos  fiscais  foram  confessados  em  DCTF  pela  empresa,  não
havendo, portanto, constituição de crédito fiscal formalizada por meio de auto de infração, no qual
pudesse  ficar  consignada  a  existência  de  conduta  elisiva.  Inexistência  de  notícia/vestígio  de
fraude aptos a configurar as figuras típicas previstas na Lei 8.137/90. Mero inadimplemento fiscal,
cobrado  pela  via  administrativa  própria.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.30.019.000005/2007-23, 628ª Sessão, de 21/09/2015, unânime). Falta de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

424. Processo: 1.30.001.002411/2016-19 Voto: 6695/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Divulgação e armazenamento de imagens de pornografia
infanto-juvenil  por meio da internet  (arts.  241-A,  do ECA -  Lei  n° 8.068/90).  Caso de estupro
coletivo ocorrido contra adolescente no Rio de Janeiro e que foi amplamente divulgado nas redes
sociais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que toda a matéria tratada
neste  procedimento  encontra-se  judicializada  nos  autos  da  medida  cautelar  nº
2016.51.01.505805-5, nos quais o Juízo Federal suscitou conflito positivo de competência em face
do Juízo da Vara Criminal Estadual. Inexistência de outras diligências cabíveis a serem tomadas.
Homologação do arquivamento.

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

425. Processo: 1.30.001.002606/2016-51 Voto: 6841/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada na PRRJ onde o representante faz diversas afirmações desconexas e
confusas, não sendo possível identificar sequer qual seria a conduta ilegal noticiada. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados não apresentam qualquer conexão lógica.
Denúncia  incoerente,  onde  o  representante  não  conclui  ideia  alguma  ou  mesmo  uma  frase
compreensível.  Representação  desconexa  e  sem qualquer  substrato  fático  apto  a  justificar  o
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prosseguimento da investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

426. Processo: 1.30.001.003764/2012-02 Voto: 6866/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar o desaparecimento de HAMILTON
PEREIRA DAMASCENO durante a ditadura militar (Comissão Nacional da Verdade, Relatório,
Volume  2,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  846/847).  Justiça  de  Transição   Memória  e
Verdade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não foi possível localizar documento
que atestasse a captura ou testemunhas de custódia na unidade militar em que possivelmente a
vítima teria sido autuada. No caso, o único suspeito, segundo pesquisa feita pela ASSPA, contaria
com quase 100 anos de idade, não sendo provável que o seu depoimento trouxesse qualquer
elemento  de  elucidação,  haja  vista  a  garantia  contra  a  autoincriminação  assegurada  pela
Constituição e a falta de outros elementos de prova que pudessem ser empregados para instruir o
interrogatório. A prova da materialidade delitiva também se encontra prejudicada, pois não existe
corpo a ser periciado ou cópia do seu prontuário médico. As poucas informações sobre o fato
carecem de suporte probatório mínimo, inviabilizando, assim 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.

427. Processo: 1.34.003.000383/2015-47 Voto: 6713/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171,
§3º).  Representante informou que a investigada estaria  recebendo indevidamente pensão por
morte do INSS, alegando que a mesma nunca foi companheira de seu falecido pai. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o INSS informou que o benefício previdenciário
de pensão por morte foi implantado mediante decisão judicial. MPF solicitou cópia do processo
previdenciário. Da análise da documentação juntada aos autos verificou-se que foi comprovada a
condição  de  união  estável.  Ausência  de  fraude  na  obtenção  de  benefício  previdenciário.
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.

428. Processo: 1.34.014.000231/2016-04 Voto: 6923/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  atentado  contra  a  liberdade  de  trabalho  (CP,  art.  197).
Representação informa que funcionários de empresa foram impedidos de adentrar no local de
trabalho por pessoas ligadas ao movimento sindical. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Segundo consta no Boletim de Ocorrência, houve a conduta de dificultar o acesso às
dependências da empresa. Não ocorrência de violência ou intimidação por parte dos integrantes
de sindicato.  Para a configuração do crime em comento,  exige-se a presença dos elementos
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violência ou grave ameaça, o que não aconteceu no caso concreto. Até o presente momento,
inexistem indícios da prática de fato criminoso. Ausência de elementos mínimos necessários para
justificar o prosseguimento da investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

429. Processo: 1.34.022.000106/2016-97 Voto: 6833/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203). Representação efetuada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que foi realizado
acordo para quitação de verbas trabalhistas, mas que o empregador não cumpriu integralmente,
alegando ausência de recursos financeiros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Segundo consta  nos autos,  houve mero descumprimento de acordo na seara trabalhista,
sendo certo que, de acordo com a própria noticiante, as parcelas não pagas foram devidamente
executadas. A representante compareceu na PRM informando que desistiu de fazer a denúncia e
manifestou desejo de que a manifestação realizada no site do MPF também fosse retirada. Até o
presente  momento,  inexistem  indícios  da  prática  de  fato  criminoso.  Ausência  de  elementos
mínimos necessários para justificar o prosseguimento da investigação criminal. Homologação do
arquivamento.

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

430. Processo: 1.35.000.001470/2016-95 Voto: 6805/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estelionato na modalidade tentada (CP, art. 171,
§3º c/c art. 14, II) praticado contra a Reitoria da Universidade Federal de Sergipe. Revisão de
arquivamento (LC n. 75/93, art.  62-IV). Consta nos autos que indivíduo ligou para o Chefe de
Gabinete da Reitoria da UFSE e, utilizando-se do nome do Reitor da Universidade Federal de
Pernambuco, relatou sobre a necessidade de que fosse depositada quantia em dinheiro para a
realização  do  conserto  de  carro  oficial.  Entretanto,  o  funcionário  da  UFSE,  percebendo  que
poderia se tratar de golpe, não realizou qualquer tipo de transferência bancária. Servidor não
anotou o número do telefone e nem o número da conta bancária na qual deveria ser realizado o
depósito. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

431. Processo: 1.36.000.000523/2015-32 Voto: 6720/2016 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 receptação (CP, art. 180, caput). Procedimento
instaurado para apurar suposta participação de funcionários da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos  em  atos  criminosos  investigados  no  bojo  de  Inquérito  Policial.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). O citado IPL verificou que indivíduos subtraiam coisa
alheia  móvel,  por  meio  de  fraude,  consistente  na  aquisição  de  equipamento  eletrônico  pela
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internet  com a utilização de cartões de crédito de terceiros,  sem o devido consentimento.  No
decorrer da investigação foi noticiada a possível participação de funcionário da EBCT (carteiro)
que  supostamente  entregava  as  mercadorias  adquiridas  fraudulentamente.  Foi  instaurado
procedimento para apurar a participação do funcionário dos Correios. Diligências efetuadas não
encontraram indícios de que o carteiro tenha concorrido para a prática do fato delituoso. 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.

432. Processo: 1.36.002.000032/2016-52 Voto: 6694/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-TO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto descumprimento de exigências efetuadas pelo  Ministério  Público do
Trabalho (Lei 7.347, art. 10). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiado, o
MPT informou que o representado cumpriu apenas parcialmente com suas obrigações, faltando
ainda a entrega de um documento (relação de empregados). Em que pese ter havido omissão na
entrega de um documento, o restante do que fora requisitado pelo MPT foi prontamente atendido,
o que descaracteriza a conduta de recusar dados técnicos indispensáveis à propositura da ação
civil. Omissão que poderá ser suprida por outros meios, sendo desnecessária a aplicação de lei
penal. Atipicidade da conduta. Homologação do Arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

433. Processo: 1.26.000.001673/2016-91 Voto: 6979/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a honra de Diretora Presidente do Conselho Regional de
Técnicos  em  Radiologia  praticado  por  meio  de  postagens  em  blog  virtual  (CP,  art.  138).
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Para
se firmar a competência da Justiça Federal, é necessária a existência de tratado ou convenção
internacional, bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, V). Precedente
do STJ (RHC 31.491/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013). O fato de a
conduta ter ocorrido por meio da rede mundial  de computadores não atrai,  somente por este
motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal (Enunciado nº 50 da 2ª
CCR).  Ausência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas, capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

434. Processo: 1.34.008.000246/2016-43 Voto: 7014/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a honra praticado por meio de rede social (CP, art. 139).
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Para
se firmar a competência da Justiça Federal, é necessária a existência de tratado ou convenção
internacional, bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, V). Precedente
do STJ (RHC 31.491/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013). O fato de a
conduta ter ocorrido por meio da rede mundial  de computadores não atrai,  somente por este
motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal (Enunciado nº 50 da 2ª
CCR).  Ausência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas, capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Por  estar  conforme,  eu,  Márcia  Noll  Barboza,  Secretária  Executiva  da  2ª  Câmara,  assino  a
presente ata, assinada também pela Coordenadora e pelos membros presentes.

MÁRCIA NOLL BARBOZA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

Secretária Executiva

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Titular

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2º Suplente

FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Suplente
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