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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2016

   Aos dezessete dias do mês de outubro do ano dois mil  e dezesseis,  às  treze horas e trinta
minutos,  iniciou-se,  na  sala  de  reunião  da  Segunda  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do
Ministério  Público  Federal,  a  Sexcentésima Sexagésima Terceira  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.  Franklin  Rodrigues  da  Costa  e  Dra.  Maria  Helena  de
Carvalho Nogueira de Paula. Ausente justificadamente o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, que
propôs à Coordenadora e aos membros presentes a deliberação dos procedimentos de sua relatoria
que não tivessem sido destacados. A proposta foi aceita por unanimidade. Na ocasião o colegiado
julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/CE-0002200-89.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 7277/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO (CP,
ART. 154-A). REQUERIMENTO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ
FEDERAL.  APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28 DO CPP.  POSSIBILIDADE DE OFENSA A
BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO OU DE SUAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS OU
EMPRESAS PÚBLICAS.  DECLÍNIO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF  PARA PROSSEGUIR  NA INVESTIGAÇÃO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
possível prática do crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A). Representante
alega que ao acessar seu Curriculum Lattes, hospedado no sítio eletrônico do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  CNPq, constatou que o mesmo tinha sido invadido,
mediante violação indevida de seu login e senha, tendo sido destruídas informações referentes à
sua produção científica, projetos, linhas de pesquisa e atividades profissionais. 2. O Procurador da
República oficiante requereu o declínio de competência à Justiça Estadual, por considerar que
embora o CNPq seja uma entidade pública federal, a conduta supostamente praticada não teve a
finalidade de lesionar diretamente bens, serviços ou interesses da União, sendo, em verdade,
intentada em prejuízo da representante. 3. O Juiz Federal discordou do declínio, por entender que
a invasão perpetrada por terceiro em sistema informatizado gerenciado pelo CNPq, embora atinja
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diretamente um usuário,  fere  também a confiabilidade,  a  segurança e o  sigilo  dos  dados do
próprio sistema pertencente à fundação pública, restando evidente o interesse da União. 4. O
Curriculum Lattes é um currículo produzido no modelo da Plataforma Lattes, administrada pelo
CNPq (agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  MCTI). Na Plataforma Lattes,
onde são incluídos e armazenados os currículos de doutores e demais pesquisadores, o CNPq
funciona  como  gerenciador  de  dados  públicos,  responsável  pela  guarda,  divulgação  de
informações acadêmicas e profissionais, garantindo o sigilo de alguns dados, fornecidos quando
pelo  usuário  no  cadastro.  As  instituições  que  recorrem  à  Plataforma  Lattes  para  avaliar  os
profissionais cadastrados conferem confiabilidade a tais informações, especialmente por serem
gerenciadas  por  ente  público  federal.  5.  Dessa  forma,  a  invasão  perpetrada  por  terceiro  em
sistema informatizado gerenciado pelo CNPq, embora atinja diretamente um usuário, fere também
a confiabilidade, a segurança e o sigilo dos dados do próprio sistema pertencente à fundação
pública,  havendo interesse  da  União.  6.  Nesse  passo,  afigura-se  necessária  a  realização  de
diligências voltadas a esclarecer os fatos em apuração, tendo em vista que, caso se comprove
que de fato houve invasão ao sistema de informática do CNPq, estará configurada a existência de
interesse federal, a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CF e a
atribuição do Ministério Público Federal. 7. Designação de outro membro do MPF para prosseguir
na investigação.

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

002. Processo: JF/MG-NOTCRI-0012670-
92.2016.4.01.3800

Voto: 7109/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Suposta prática do delito
de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Depoimento que não foi considerado para fins de prova pelo magistrado. Sentença
fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva
nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. 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.

003. Processo: JF/PR/APU-5001769-
51.2016.4.04.7015-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7194/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
APUCARANA

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

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

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

004. Processo: 1.25.000.002174/2015-77 Voto: 7127/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  CRIME  DE  ESTELIONATO
CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). O PROCEDIMENTO DEVE TRAMITAR NO LOCAL EM
QUE OBTIDA A VANTAGEM ILÍCITA. ART. 70 DO CPP. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Notícia
de Fato instaurada para apurar a prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º),
tendo em vista o suposto recebimento indevido de benefício previdenciário. 2. Conflito negativo de
atribuições  entre  membros  do MPF.  Autos  foram remetidos  à  2ª.  Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 3. O art. 70,
caput, do Código de Processo Penal dispõe que a competência será, de regra, determinada pelo
lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o
último  ato  de  execução.  4.  Assim,  tratando-se  do  recebimento  indevido  de  benefícios
previdenciários, o estelionato contra o INSS consuma-se no momento da obtenção da vantagem
patrimonial. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CC 125.023/DF, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 19/03/2013; CC 124.717/PR, Rel. Min. Alderita Ramos
de Oliveira  (Des.  Convocada do TJ/PE),  Terceira  Seção,  DJe 12/12/2012.  Precedentes da 2ª
CCR/MPF:  1.33.000.000429/2013-23,  649ª  Sessão,  de  06/06/2016,  unânime;
1.34.028.000019/2014-18,  601ª  Sessão,  de  25/07/2014,  unânime.  5.  No  caso,  o  crime  de
estelionato  consumou-se  com  o  recebimento  indevido  das  parcelas  do  benefício  em  duas
agências  bancárias  situadas  sob  a  jurisdição  da  Seção  Judiciária  de  Curitiba/PR,  local  da
obtenção da vantagem indevida. 6. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuição e,
no mérito, por sua procedência, deliberando-se que a atribuição para prosseguir na persecução
penal pertence ao Procurador da República suscitado, oficiante na Procuradoria da República no
Estado do Paraná.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

005. Processo: 1.22.000.001605/2016-71 Voto: 7106/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível prática de crimes contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°),
contra a economia popular (Lei n° 1.521/51, art. 4°, a) e de lavagem de dinheiro (Lei n° 9.613/98).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência junto a Receita Federal. Ausência
de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de
natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Ausência de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento quanto ao crime tributário,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) Supostos crimes contra a economia popular e
lavagem de dinheiro. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Suposto crime de usura
pecuniária em tese cometido por empresa privada (factoring) que não se enquadra no conceito de
instituição financeira. Crime contra a economia popular e não contra o sistema financeiro nacional.
STF, Súmula nº 498. Ademais, quanto a lavagem de dinheiro, conforme dispõe o art. 2º, III, a e b,
da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento será da competência da Justiça Federal quando
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,
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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. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

006. Processo: 1.23.001.000169/2016-75 Voto: 7198/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de falsidade documental ocorridos entre particulares. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos relatados de forma resumida, vaga e
genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada. 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.

007. Processo: 1.25.000.003552/2016-11 Voto: 7291/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos no art. 273, §1°-B, do CP e no art. 66 da Lei
n°  8.078/90.  Autuação  da  pessoa  jurídica  investigada  por  divulgar  produto  sem  registro  na
ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de
transnacionalidade da conduta.  Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

008. Processo: 1.25.008.000568/2016-00 Voto: 7130/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184, §2°). Apreensão de
DVDs gravados,  supostamente  produzidos  sem a autorização  dos  titulares  do direito  autoral.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR). Mercadorias que estavam expostas à venda em
área urbana de Ponta Grossa/PR. Inexistência de prova de internalização das mídias contrafeitas
pelo autuado. Precedente STJ (CC 130.595/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
DJe 30/04/2014).  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
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Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

009. Processo: 1.30.001.001703/2016-26 Voto: 7252/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falsificação  de  documento  particular  (CP,  art.  298).
Comunicação  de  que  representantes  de  instituição  financeira  privada  teriam  falsificado
assinaturas de cliente em Cédula de Crédito Bancário (empréstimo com desconto em folha de
pagamento) e Carta de Renegociação, conforme descrito em laudo pericial. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

010. Processo: 1.30.001.002935/2016-00 Voto: 7121/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Comunicação  de
movimentação financeira atípica por parte de pessoa jurídica e seus sócios. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam
a ocorrência de crimes antecedentes de competência da Justiça Federal  (tráfico de drogas e
pagamento de propina à milícia em morro localizado no Rio de Janeiro). 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).  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

011. Processo: SR/DPF/MG-00138/2016-INQ Voto: 7289/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de furto tentado e de dano (CP, art. 155, §4°, I c/c art. 14, II e
art. 163, parágrafo único, III). Funcionário dos Correios que, ao chegar na unidade, se deparou
com diversas ferramentas espalhadas no chão em frente ao portão de acesso e uma escada
apoiada na parede, bem como constatou que um veículo apresentava sinais de arrombamento.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constatação  de  que  nenhum objeto  foi
subtraído. A agência não dispõe de sistema de alarme monitorado, vigia ou CFTV. 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
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de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

012. Processo: SR/PF/CE-00693/2012-INQ Voto: 7354/2016 Origem: GABPR2-LMS - LIVIA 
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97 ou no art. 70 da
Lei n° 4.117/62. Constatação, por agentes da ANATEL, do uso de equipamento de radiofrequência
sem a devida autorização, localizada no prédio de uma igreja. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Autuação ocorrida em 04/2012. Não comprovação, nos autos, de habitualidade
da conduta por parte do responsável pela rádio. Configuração, em tese, do crime previsto no art.
70 da Lei n° 4.117/62 (STF, HC 93870/SP). Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, V). 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.

013. Processo: 1.00.000.006750/2016-13 Voto: 7119/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Cópia de Inquérito Policial. Desmembramento. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC
75/93. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, II, § 3º). Notícia da venda de lotes
adquiridos com recursos advindos do Banco da Terra (Fundo de Terras e da Reforma Agrária).
Arquivamento parcial em relação a alguns dos investigados. Diligências realizadas pela Polícia
Federal. Oitiva dos supostos envolvidos. Promoção de arquivamento que se restringe aos fatos
narrados inicialmente que não foram confirmados. Esgotamento das diligências investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Manutenção do
arquivamento.

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

014. Processo: 1.00.000.010406/2016-11 Voto: 7122/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento administrativo instaurado a partir de declaração de réu denunciado pelos crimes de
estelionato e de falsificação de selo ou sinal público noticiando que trabalhava para o investigado
que não lhe deu qualquer apoio após a sua prisão e o ameaçou de morte caso fosse denunciado
à polícia.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, IV).  Realizadas diligências os fatos
narrados  não  foram comprovados.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade
delitiva.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

015. Processo: 1.14.000.002700/2016-63 Voto: 7222/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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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 que 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.

016. Processo: 1.15.000.000839/2016-35 Voto: 7113/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação oferecida pela Fundação Nacional do Índio
FUNAI/CR Nordeste II, noticiando possível ocorrência de delito consistente na ocupação irregular
do açude da Aldeia Santo Antônio, na terra indígena Pitaguary, município de Maracanaú/CE, por
população de não índios, principalmente nos finais de semana. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). 1) Informações de que FUNAI, juntamente com Polícia Federal e agentes do
Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) de Maracanaú/CE, acompanharam o bloqueio
do acesso ao açude, relatando tratar-se de manifestação pacífica. Informou-se, ainda, que desde
então os não índios que procuram o local estão sendo informados pelos indígenas que guardam o
portão que o acesso é proibido. Não houve relato de violência ou contrariedade. Homologação do
arquivamento. 2) Suposto crime ambiental previsto no art. 54 da Lei n° 9.605/98. Remessa dos
autos  4ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (Meio  Ambiente  e  Patrimônio  Cultural),  em
cumprimento à Resolução CSMPF nº 163, de 5 de abril de 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, nos termos 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: 1.15.002.000135/2016-42 Voto: 7232/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342), praticado em processo em
curso  na  Justiça  do  Trabalho.  Contradição  entre  depoimentos  prestados  por  testemunha  da
reclamante  e  da  reclamada,  referente  à  função  exercida  pela  autora  da  ação.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Realizada  a  reinquirição  e  a  acareação  das
testemunhas, não foi possível afirmar o autor do delito em questão. O próprio Juiz Trabalhista
decidiu a lide em desfavor da parte onerada pelo sistema processual (regra do onus probandi), em
razão  da  denominada  prova  dividida.  Não  verificação  de  outro  meio  de  prova  que  possa
esclarecer  quem,  em tese,  estaria  faltando  com a  verdade.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal ou mesmo possibilidade de realização de outras diligências
aptas a elucidarem eventual prática 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.

018. Processo: 1.16.000.000929/2016-99 Voto: 7241/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à PR/DF, em que a noticiante comunica a ocorrência
de  diversas  irregularidades,  dentre  elas  ter  recebido  e-mail  falso  supostamente  enviado  pelo
Departamento de Polícia Eletrônica, em que o MPF estaria intimando-a a comparecer em data e
local específicos a fim de prestar esclarecimentos sobre um Boletim de Ocorrência. De acordo
com a comunicante, referido correio eletrônico seria uma represália, oriunda de uma campanha
virtual iniciada em 13/01/2016, aos comentários por ela veiculados na matéria denominada donos
do Poder.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não verificação de elementos
mínimos que demonstrem eventual ameaça. 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). Quanto às demais irregularidades noticiadas, como a ponderação quanto a
alteração da competência para apuração dos fatos afetos à operação lava jato e irregularidades
praticadas por autoridade, trata-se de narrativa de fatos genéricos de maneira desconexa, que
não apresentam indícios suficientes para a persecução penal. Comunicação do arquivamento à
representante. Não apresentação de recursos ou de novos elementos capazes de possibilitar uma
linha de investigação. Homologação do arquivamento.

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

019. Processo: 1.16.000.001363/2016-12 Voto: 7229/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  difamação  (CP,  art.  139).  Representação  formalizada  por
Deputado Federal alegando ter sido vítima do crime de difamação, uma vez que determinado sítio
eletrônico incluíra seu nome no grupo de Deputados Federais considerados golpistas, em razão
de seu posicionamento a favor do processo de impeachment de Presidente da República. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caracterização de crítica política à posição adotada
pelo parlamentar. Publicação que usa expressão que vem sendo corriqueiramente utilizada no
interior do Parlamento e pela própria sociedade, não se apartando dos contornos políticos do
debate que vem sendo travado atualmente no país. Publicação marcada pela intenção de criticar
(animus criticandi),  que exclui o elemento subjetivo do tipo. Comunicação do arquivamento ao
representante. Homologação do arquivamento.

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

020. Processo: 1.20.002.000176/2013-26 Voto: 7111/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei n°
8.137/90,  art.  1°).  Manifestação  particular  relatando  que  determinada  pessoa  jurídica  estaria
praticando sonegação fiscal, havendo divergências entre os valores percebidos pela exploração
da atividade econômica e os declarados à Receita Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Ofícios encaminhados à RFB para verificar a existência de representação fiscal em
nome da pessoa jurídica. Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor
dos  contribuintes  investigados.  Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da
constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do
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Supremo Tribunal Federal. 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.

021. Processo: 1.23.007.000072/2016-11 Voto: 7231/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de redução à condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não constatação, do termo de reinquirição do
ex-funcionário, de elementos suficientes que pudessem caracterizar hipótese de trabalho análogo
ao de  escravo.  Determinação,  pelo  Procurador  da  República  oficiante,  de  remessa  de  cópia
integral da comunicação ao Ministério do Trabalho e Emprego, Departamento de Fiscalização do
Trabalho,  Divisão  de  Fiscalização  para  Erradicação  do  Trabalho  Escravo,  para  avaliação  da
conveniência  de  realização  de  fiscalização  na  fazenda,  a  fim  de  constatar  as  condições  de
trabalho no local. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

022. Processo: 1.24.003.000032/2016-63 Voto: 7228/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS-PB

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  aliciamento  de  trabalhadores  de  um local  para  outro  do
território nacional (CP, art. 207). Possível aliciamento de dois adolescentes para o trabalho em
outra  cidade (venda de redes e mantas durante determinado período de tempo).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Dos depoimentos colhidos, não se verificou, em tese,
conduta  criminosa  no  presente  caso.  Não  constatação  de  aliciamento,  atração,  sedução,
persuasão  ou  qualquer  falsa  promessa,  feita  aos  trabalhadores,  para  se  deslocarem  para
localidade diversa. A mera oferta de trabalho ou transporte de pessoa para outro local do território
nacional, que vai espontaneamente buscando melhores condições de vida, não configura o tipo
do  art.  207  do  CP.  As  supostas  vítimas informaram que o dinheiro  obtido  com a  venda das
mercadorias permanecia integralmente com elas, pois trabalhavam por conta própria. Ademais, já
houve a determinação de expedição de ofício ao CRAS para realização de relatório psicossocial
para fins de acompanhamento da situação das famílias. 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.

023. Processo: 1.25.000.001391/2016-21 Voto: 7248/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crimes, como ameaça e esbulho, na década de 1990,
praticados por funcionários públicos municipais. Noticiante narra diversas irregularidades, como
danos materiais ao direito de uso e locação de seu imóvel, roubo, usurpação e alienação de suas
propriedades, falsificação de documentos, dentre outros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Recurso do interessado contra o arquivamento. Manutenção da decisão recorrida pelo
Procurador oficiante. Conforme verificado pela autoridade policial e pelo Membro do MPF, não há
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nos fatos narrados qualquer lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Desnecessidade  de  remessa  dos  autos  ao
Ministério Público Estadual, tendo em vista que os fatos já foram noticiados e analisados pelo
referido órgão estadual. Recurso do interessado que não trouxe fatos novos capazes de alterar o
panorama probatório. 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.

024. Processo: 1.25.004.000102/2016-36 Voto: 7101/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  de  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  n°  8.137/90).
Manifestação  sigilosa  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  relatando  que
determinada pessoa jurídica estaria sonegando impostos. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Oficiadas, a Secretaria da Fazenda Estadual e a Receita Federal informaram que não
há registros de ação fiscal instaurada em desfavor do contribuinte em que fosse possível apurar a
existência de sonegação fiscal. Quanto aos eventuais crime de natureza material (Lei n° 8.137/90,
art. 1, I a IV), ausência de crédito tributário definitivamente constituído, cuja ocorrência depende
da constituição definitiva  do crédito.  Aplicação  do  Enunciado  nº  24  da Súmula Vinculante  do
Supremo  Tribunal  Federal.  Inexistência  de  elementos  probatórios  mínimos  quanto  aos  fatos
noticiados. 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.

025. Processo: 1.26.002.000056/2016-58 Voto: 7098/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  de  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  n°  8.137/90).
Manifestação  anônima  relatando  que  determinada  pessoa  utilizaria  laranjas  para  praticar
sonegação  fiscal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Ofícios  encaminhados  à
Receita  Federal  para  verificar  a  existência  de  representação  fiscal  em  nome  das  pessoas
mencionadas.  Ausência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído  em  desfavor  dos
contribuintes investigados. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição
definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal  Federal.  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.

026. Processo: 1.30.001.003498/2016-33 Voto: 7312/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Decisão proferida em 11/03/2016
determinando que a União apresentasse, no prazo de 45 dias, fichas financeiras de pensionista
falecida, referente ao período de 01/2002 a 12/2007, bem como prestasse as informações acerca
do pagamento dos passivos informados no contracheque de 12/2007. Revisão de arquivamento
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(LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Informações que foram prestadas pelo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, ainda que a destempo. Circunstâncias que indicam que se trata de
caso decorrente da burocracia, que tem causado certa demora nas respostas por parte de órgão
públicos. Não verificação de intenção deliberada de desobedecer a ordem judicial. Homologação
do arquivamento.

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

027. Processo: 1.34.015.000419/2016-34 Voto: 7094/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de patrocínio infiel (CP, art. 355). Comunicação da ocorrência de
tumulto em processo em curso na Justiça Federal, envolvendo juntada de substabelecimento nos
autos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não verificação de conduta criminosa
por  parte  do  advogado,  que  afirmou  ter  juntado  o  substabelecimento  por  equívoco,  tendo
revogado  posteriormente  justamente  para  sanar  a  irregularidade.  Quanto  à  juntada  do  outro
documento, foi informado que foi trasladado de outros autos também por equívoco, tanto que o
número na petição indicada é diferente do número dos autos.  Fato comunicado à OAB, para
adoção de eventuais medidas cabíveis. 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.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

028. Processo: JF/CÇD/SC-5001195-
90.2014.4.04.7211-INQ - Eletrônico 

Voto: 7236/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CAÇADOR

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.  CARÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS
PARA APURAR NOTÍCIA DE PRÁTICA CONTUMAZ DE CONTRABANDO.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no
art. 334 do Código Penal. 2. Consta dos autos que a Polícia Civil de Caçador/SC, em agosto de
2011, iniciou investigação para apurar suposta prática do crime de tráfico de drogas. No desdobrar
das apurações, entretanto, foi constatado o envolvimento dos investigados na prática contumaz
do delito de contrabando. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito por não haver notícia do cometimento de outros ilícitos similares por parte dos investigados
pelo que se iniciou a investigação. 4. O Juízo da 1ª Vara Federal de Caçador/SC discordou das
razões  expendidas  pelo  órgão  ministerial,  enfatizando  a  ausência  de  informações  quanto  à
possível  instauração  de  inquéritos  policiais.  5.  De  fato,  não  se  verifica,  pela  escassa
documentação acostada aos presentes autos, que os fatos descritos sejam objeto de inquéritos
policiais  que  tramitam  perante  os  Juízos  Federais  das  Subseções  de  Cascavel/PR,  Foz  do
Iguaçu/PR e Joaçaba/SC. 6. Como assinalado pelo Juízo de origem e revelado pela Informação
Protegida por Sigilo Fiscal (evento 31  DESP1  fls. 21/29), os números dos feitos relacionados na
manifestação ministerial apenas se referem a processos administrativos, não havendo nos autos
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nenhuma alusão acerca dos inquéritos policiais correspondentes. 7. Desse modo, somente após o
exaurimento das  diligências aptas  a  esclarecer  se  houve  ou não a instauração  de inquéritos
policiais para apurar a prática contumaz do crime de contrabando pelos investigados é que o
Ministério Público poderá concluir,  sem dúvida alguma, se existem elementos suficientes para
deflagrar a ação penal ou promover o arquivamento das peças informativas. 8. Designação de
outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

029. Processo: JF/CE-0005104-82.2016.4.05.8100-
PIMP

Voto: 7270/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da ocorrência de um saque indevido de valor referente a benefício
previdenciário, na competência de setembro de 2012, após o óbito do respectivo titular. Promoção
de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  indícios  de  autoria.  Discordância  do  Magistrado.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Evidente ausência de dolo específico de
obter  vantagem  ilícita  em prejuízo  da  autarquia  previdenciária.  Retirada  de  apenas  1  (uma)
parcela da competência seguinte ao óbito. Conduta materialmente atípica. Incidência do princípio
da insignificância.  Valores  sacados indevidamente  que são utilizados,  em regra,  para custear
despesas com dívidas, medicação e funeral do titular do benefício. Observância da Orientação nº
4 da 2ª CCR/MPF. 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.

030. Processo: JF/CE-0010033-95.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 7142/2016 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 descrito no art. 33 c/c o art. 40, I,
da Lei nº 11.343/06, em virtude da apreensão, em 1/4/2015, pela Alfândega da Receita Federal do
Brasil em São Paulo, de um pacote contendo substância entorpecente, o qual havia sido postado
na cidade de Fortaleza/CE, com destino a Cabo Verde. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Confecção  de  laudo  pericial.  Identificação  da  substância  apreendida  como
cocaína,  que  perfazia  massa  líquida  total  correspondente  a  98g  (noventa  e  oito  gramas).
Realização  de  diligências  tendentes  a  identificar  o  autor  do  envio  da  droga,  bem  como  a
respectiva  destinatária.  Ausência  de  registros  criminais  ou  de  movimentação  de  viagem
internacional em nome deles. Endereço do remetente não encontrado no logradouro fornecido na
postagem. Caso em que não se logrou êxito  em identificar  quem teria sido responsável  pela
remessa  da  substância  entorpecente  ao  exterior,  notadamente  considerando  a  falsidade  do
endereço constante  do envelope no qual  foram acondicionados e a  inexistência  do nome do
remetente e da destinatária em todos os sistemas pesquisados. Ausência de indícios mínimos de
autoria. Inexistência de diligências capazes de alterar o panorama probatório atual. Homologação
do arquivamento.

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

031. Processo: JF-CTV-0000389-26.2016.4.03.6136-
INQ

Voto: 7154/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 36ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
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CATANDUVA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  INADEQUAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. APREENSÃO QUE SUPERA 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS
DE  CIGARRO,  PERFAZENDO  QUANTIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A DESTINAÇÃO  PARA
CONSUMO  PRÓPRIO.  ORIENTAÇÃO  Nº  25/2016  DA 2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 334, § 1º, III, do Código Penal, em
virtude  da  apreensão  de  158  (cento  e  cinquenta  e  oito)  maços  de  cigarro,  de  procedência
estrangeira, além de 41 (quarenta e um) relógios diversos, 3 (três) rádios para automóvel e 1 (um)
alto-falante,  que  foram encontrados na  residência  do investigado,  localizada  no município  de
Catanduva/SP, desacompanhados da documentação comprobatória de sua regular introdução no
país.  2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no
princípio da insignificância, salientando não haver a presunção de que marcas de cigarro não
registradas no órgão competente sejam mais nocivas à saúde pública do que marcas registradas.
3.  O Juízo da 1ª Vara Federal  de Catanduva/SP, por sua vez,  discordou da manifestação de
arquivamento  por  considerar  que  a  introdução  clandestina  de  cigarro  caracteriza  crime  de
contrabando,  o que obsta  a  aplicação do princípio  da insignificância,  pois  o bem jurídico em
questão é a saúde pública. 4. Esta Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até
40 (quarenta) maços de cigarros possibilitavam, excepcionalmente, a aplicação do princípio da
bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de  cigarros  para  o  próprio  consumo  e  não  de
contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,
exigia-se  que  o  agente  não  registrasse  nenhuma  reiteração  da  mesma conduta  delitiva,  em
consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 17/12/2013).
5. Contudo, na 108ª Sessão de Coordenação, realizada em 7/3/2016, este Colegiado deliberou, à
unanimidade, por expedir orientação (Nº 25/2016) no sentido de que se admite a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros,  excepcionalmente,  quando a
quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar 153 (cento e cinquenta e três)
maços,  desde  que  ausente  a  reiteração  da  conduta.  6.  Esse  parâmetro  objetivo  teve  como
referência o volume médio de cigarros que um indivíduo normalmente consome ao dia, observado
o prazo de validade do produto, obtido por meio de consulta à pesquisa realizada pelo Instituto
Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17
(dezessete) cigarros por dia e que o prazo de validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6
(seis) meses. Tem-se, portanto, 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 7.
Na presente hipótese, observada a norma incriminadora, revela-se inviável  o arquivamento do
apuratório, pois a quantidade apreendida (158 maços de cigarro) supera mencionado patamar,
evidenciando quantidade incompatível  com o mero consumo pessoal.  8.  Designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal.

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

032. Processo: JF/EU/BA-0000047-
11.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 7262/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP.
Recebimento indevido de benefício previdenciário, no período de 07 a 11/2012, após o óbito de
sua respectiva titular. Promoção de arquivamento fundada na atipicidade material da conduta e na
ausência de justa causa (interesse de agir) para deflagrar a persecução penal. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Ausência de informações sobre representante legal,
procurador  habilitado  ou  pessoa  do  grupo  familiar  indicada  para  recebimento  do  benefício.
Inocorrência de registro de renovação de senha. Caso em que a autarquia previdenciária não
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logrou êxito em identificar e localizar o recebedor do benefício. Indícios de autoria delitiva não
evidenciados.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.
Aplicação da Orientação nº 4 da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.

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

033. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002291-
07.2016.4.01.3311

Voto: 7157/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP.
Recebimento indevido de benefício previdenciário, no período de 10/2004 a 04/2005, após o óbito
de  sua  respectiva  titular,  ocorrido  em  2/10/2004.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na
atipicidade material da conduta, na inexistência de lastro probatório mínimo indicador da autoria e
na ausência de justa causa (interesse de agir) para deflagrar a persecução penal. Aplicação do
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Diligências realizadas. Oitiva do filho da segurada
falecida. Informação de que sua genitora residia sozinha e que efetuava os saques do benefício.
Retiradas eventuais feitas pelo irmão do declarante, já falecido. Ausência de informações sobre
representante legal, procurador habilitado ou pessoa do grupo familiar indicada para recebimento
do  benefício.  Inocorrência  de  registro  de  renovação  de  senha.  Caso  em  que  a  autarquia
previdenciária não logrou êxito em identificar e localizar o recebedor do benefício, notadamente
pelo decurso de mais de 11 (onze) anos do último saque irregular. Indícios de autoria delitiva não
evidenciados.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.
Aplicação da Orientação nº 4 da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.

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

034. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002299-
81.2016.4.01.3311

Voto: 7158/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP.
Recebimento indevido de benefício previdenciário, no período de 7 a 11/2004, após o óbito de sua
respectiva  titular,  ocorrido  em  3/6/2004.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  atipicidade
material da conduta e na ausência de justa causa (interesse de agir) para deflagrar a persecução
penal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Ausência de informações sobre
representante legal, procurador habilitado ou pessoa do grupo familiar indicada para recebimento
do  benefício.  Inocorrência  de  registro  de  renovação  de  senha.  Caso  em  que  a  autarquia
previdenciária não logrou êxito em identificar e localizar o recebedor do benefício, notadamente
pelo decurso de quase 12 (doze) anos do último saque irregular. Indícios de autoria delitiva não
evidenciados.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.
Aplicação da Orientação nº 4 da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.

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

035. Processo: JF/MOC-0001789-
35.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 7211/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  denúncia  anônima  noticiando  que  uma  pessoa  teria
aliciado mulheres na localidade de Coração de Jesus/MG para fins de prostituição no exterior,
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especificamente na Suíça. CP, art. 231. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências preliminares realizadas para verificação da procedência da denúncia. Idêntica notícia
levada ao conhecimento da Polícia Civil,  sem que fossem encontrados indícios de que o fato
fosse verdadeiro. Ouvida, a investigada, detentora de nacionalidade suíça e brasileira, afirmou
não ter levado ou convidado mulheres brasileiras com vistas à prática de prostituição na Suíça,
informando, ainda, ter ajudado apenas uma pessoa, que, corroborando as declarações prestadas,
lá ficou hospedada em seu apartamento e trabalhou, de modo eventual, como babá e faxineira.
Diligências  empreendidas  perante  os  órgãos de  Assistência  Social  e  o  Conselho  Tutelar  não
evidenciaram  nenhum  caso  registrado  envolvendo  a  investigada.  Inexistência  de  elementos
indicativos da prática do crime de tráfico internacional de pessoa para fins de exploração sexual.
Homologação do arquivamento.

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

036. Processo: JF-MOG-0001399-
17.2016.4.03.6133-INQ

Voto: 7166/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  INADEQUAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. APREENSÃO QUE SUPERA 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS
DE  CIGARRO,  PERFAZENDO  QUANTIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A DESTINAÇÃO  PARA
CONSUMO  PRÓPRIO.  ORIENTAÇÃO  Nº  25/2016  DA 2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível prática do crime de contrabando, previsto no art. 334-A do Código
Penal,  em decorrência  da  apreensão  de  182  (cento  e  oitenta  e  dois)  maços  de  cigarro,  de
procedência  estrangeira,  que  estavam  em  poder  do  investigado,  preso  em  flagrante  por
comercializar,  em  via  pública,  na  cidade  de  Mogi  das  Cruzes/SP,  referidos  produtos  sem  a
documentação comprobatória de sua regular introdução no país. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, salientando o
reduzido potencial lesivo da infração penal. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP,
por  sua  vez,  discordou  da  manifestação  de  arquivamento  por  considerar  que  a  introdução
clandestina  e  a  comercialização  de  cigarro  caracteriza  crime de  contrabando,  o  que  obsta  a
aplicação  do  princípio  da  insignificância,  pois  a  norma  penal  tutela  não  somente  a  atividade
arrecadatória como também a saúde pública. 4. É de ciência correntia que a natureza do produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional, por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, tal comércio. 5.
Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de
cigarros possibilitavam, excepcionalmente,  a aplicação do princípio  da bagatela,  porquanto se
presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda, para que o
fato  fosse  considerado  como  destituído  de  significação  penal,  exigia-se  que  o  agente  não
registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente do
Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 17/12/2013). 6. Contudo, na 108ª Sessão de
Coordenação,  realizada  em  7/3/2016,  este  Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir
orientação (Nº 25/2016) no sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao
crime  de  contrabando  de  cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria
importada ilegalmente não ultrapassar 153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a
reiteração  da  conduta.  7.  Esse  parâmetro  objetivo  teve  como referência  o  volume  médio  de
cigarros  que  um indivíduo  normalmente  consome ao  dia,  observado o  prazo  de  validade  do
produto, obtido por meio de consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José
Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por
dia e que o prazo de validade dos tabacos é de,  aproximadamente,  6 (seis)  meses.  Tem-se,
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portanto, 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 8. Na presente hipótese,
observada  a  norma  incriminadora,  revela-se  inviável  o  arquivamento  do  apuratório,  pois  a
quantidade  apreendida  (182  maços  de  cigarro)  supera  mencionado  patamar,  evidenciando
quantidade incompatível  com o mero consumo pessoal.  9. Designação de outro membro para
prosseguir na persecução penal.

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

037. Processo: JF/PR/CAS-5000598-
89.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7230/2016 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
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$ 385,64, R$ 509,96, R$ 4.217,50, R$ 402,60, R$ 375,57, R$ 229,23, R$ 2.309,19,
759,36, R$713,46 e R$ 328,66, 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. 3. Discordância parcial da magistrada quanto ao arquivamento, tendo em
vista que há notícia de reiteração da conduta delitiva em relação a uma investigada, cujo débito é
de  R$  2.309,19.  Quanto  aos  demais  investigados,  houve  concordância  com o  arquivamento
promovido ante o ínfimo valor dos tributos iludidos. 4. Notícia de reiteração da prática delitiva.
Circunstância  que  se  revela  penalmente  relevante.  5.  Precedentes  do  STF,  do  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.

038. Processo: JF/PR/TOL-5001465-
49.2016.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7156/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  334.  MPF:  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
INC.  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  ILUSÃO  DE  TRIBUTOS
SUPERIOR  A  R$  10.000,00.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir
de Representação Fiscal para fins Penais, dando conta de possível prática dos crimes previstos
nos arts. 334, 334-A, § 1º, I e IV, do CP, este combinado com o art. 26 da Lei nº 10.826/03. 2. O
Procurador  da  República  oficiante,  considerando  que  o  valor  dos  tributos  elididos  foram
calculados em R$ 16.047,81 (dezesseis  mil,  quarenta e sete  reais  e oitenta  e um centavos),
promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  atipicidade  material  da  conduta  (decorrente  da
insignificância penal) e por ausência de materialidade quanto às armas de brinquedo apreendidas.
3.  O Juízo  da 1ª  Vara  Federal  de  Toledo/PR discordou  da  promoção quanto  à  aplicação  do
princípio da insignificância ao crime de descaminho, consignando que a ilusão de tributos supera
o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), utilizado como referência pela jurisprudência do STJ.
4. No presente caso, não há que se falar em mínima ofensividade, tampouco em reduzido grau de
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reprovabilidade social,  uma vez que o delito em análise (descaminho) atinge bem jurídico de
caráter  supraindividual,  qual  seja,  a  ordem jurídica  tributária  como um todo,  sendo,  portanto,
relevante  do  ponto  de  vista  penal.  5.  Por  outro  lado,  o  valor  sonegado  (R$  16.047,81)  pelo
investigado supera o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na Lei n.º 10.522/2002, como
limite para o arquivamento das execuções, sem baixa na distribuição. Esse o valor (R$ 10.000,00)
que deveria ser considerado para aferição da insignificância da conduta imputada ao acusado,
caso fosse possível a aplicação do postulado aos crimes de sonegação fiscal. 6. Precedentes do
STJ: AgRg no REsp 1491368/PR, 5ª Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 12/06/2015; AgRg
no  AREsp  561.909/PR,  6ª  Turma,  Rel.  Ministro  Rogério  Schietti  Cruz,  DJe  22/04/2015.  7.
Designação de outro membro do 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.

039. Processo: JF/PR/TOL-5002343-
71.2016.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7159/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  CP,  ART.  337-A.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
INC. IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO.
ILUSÃO DE TRIBUTOS SUPERIOR A R$ 10.000,00. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de
expediente  do Juízo da Vara do Trabalho de Marechal  Cândido Rondon/PR,  dando conta de
possível prática dos crimes previstos nos arts. 297, § 4º, e 337-A do CP, decorrente do pagamento
de valores extrafolha no importe de 20% do salário-base do reclamante.  2.  O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, ressaltando, no tocante ao delito previsto
no art. 297, § 4º, do CP, que se trata de meio para a obtenção da sonegação previdenciária e que,
relativamente  ao  crime  de  sonegação previdenciária,  o  valor  devido  (R$ 14.449,64)  não  tem
relevância fiscal, sujeitando-se à incidência do princípio da insignificância. 3. O Juízo da 1ª Vara
Federal de Toledo/PR discordou da promoção quanto à aplicação do princípio da insignificância ao
crime de sonegação de contribuições previdenciárias, aduzindo que a ilusão de tributos supera o
patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), utilizado como referência pela jurisprudência do STJ. 4.
No presente caso, não há que se falar em mínima ofensividade, tampouco em reduzido grau de
reprovabilidade social, uma vez que o delito em análise (sonegação previdenciária) atinge bem
jurídico  de  caráter  supraindividual,  qual  seja,  o  patrimônio  da  Previdência  Social  e  a  sua
subsistência financeira, sendo, portanto, relevante do ponto de vista penal. 5. Por outro lado, o
valor sonegado (R$ 14.449,64) pelas empresas investigadas (massa falida) supera o valor R$
10.000,00 (dez mil reais) previsto na Lei n.º 10.522/2002, como limite para o arquivamento das
execuções, sem baixa na distribuição. 6. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1491368/PR, 5ª
Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 12/06/2015; AgRg no AREsp 561.909/PR, 6ª Turma,
Rel.  Ministro Rogério Schietti  Cruz,  DJe 22/04/2015. 7. Designação de outro membro do 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.

040. Processo: JF/PR/UNI-5001248-
12.2016.4.04.7014-RPCR - Eletrônico

Voto: 7049/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  TRIBUTOS  NÃO-
RECOLHIDOS ESTIMADOS EM VALOR ACIMA DO PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.
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DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial
instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  descaminho  (art.  334  do  Código  Penal).  2.  O
Procurador da República oficiante  requereu o arquivamento,  com fundamento no princípio  da
insignificância.  Discordância  do  Magistrado.  3.  O  valor  dos  tributos  iludidos  (R$  11.596,86)
ultrapassa  o  valor  utilizado  como  limite  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  (R$
10.000,00) nos crimes de descaminho. Enunciado 49 e Precedentes do STJ. 4. Prosseguimento
da persecução penal.

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

041. Processo: JF-RIB-0008014-19.2016.4.03.6102-
PCD

Voto: 7255/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

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

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

042. Processo: JFRS/PFU-5009664-
58.2014.4.04.7104-INQ - Eletrônico 

Voto: 7090/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por parte de contador contratado pelo representante legal de microempresa, o qual
teria deixado de efetuar os repasses das contribuições previdenciárias e dos tributos recolhidos,
apropriando-se indevidamente de tais valores. CP, art. 168-A. Promoção de arquivamento fundada
no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62, IV da LC 75/93. Valor suprimido, no caso, equivalente a R$ 867,19. 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
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Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

043. Processo: JF-SOR-0004165-15.2016.4.03.6110-
PIMP

Voto: 7153/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível
prática do crime previsto no art. 334-A, tendo em vista a apreensão de cigarros de procedência
estrangeira no estabelecimento comercial de propriedade do investigado, situado em Iperó/SP.
Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art. 28 do CPP
c/c  art.  62,  IV  da LC 75/93.  Conforme a  Orientação  nº  25/2016 da 2ª  CCR,  de  18/04/2016,
procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao
contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e
três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de
se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que
cobra a persecução penal.  Caso em que foram apreendidos apenas 50 (cinquenta) maços de
cigarros  de  origem  estrangeira  e  não  há  notícia  de  reiteração  delitiva,  o  que  impõe,
excepcionalmente,  reconhecer  como  insignificante  a  conduta  investigada.  Insistência  no
arquivamento.

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

044. Processo: JF/SP-0004047-20.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 7152/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível
prática  do  crime  previsto  no  art.  334-A,  tendo  em vista  a  apreensão  de  cigarros  de  origem
estrangeira,  desacompanhados da documentação comprobatória  de sua regular  introdução no
país. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016,
procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao
contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e
três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de
se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que
cobra a persecução penal.  Caso em que foram apreendidos apenas 60 (sessenta) maços de
cigarros  de  procedência  estrangeira  e  não  há  notícia  de  reiteração  delitiva,  o  que  impõe,
excepcionalmente,  reconhecer  como  insignificante  a  conduta  investigada.  Insistência  no
arquivamento.

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

045. Processo: JF/SP-0005361-98.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 7155/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  INADEQUAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. APREENSÃO QUE SUPERA 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS
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DE  CIGARRO,  PERFAZENDO  QUANTIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A DESTINAÇÃO  PARA
CONSUMO  PRÓPRIO.  ORIENTAÇÃO  Nº  25/2016  DA 2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato
instaurada a partir  de Representação Fiscal  para Fins Penais para apurar possível  prática do
crime de contrabando, previsto no art. 334-A, do Código Penal, em decorrência da apreensão de
200  (duzentos)  maços  de  cigarro,  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados  da
documentação comprobatória de sua regular introdução no país. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, salientando o
reduzido potencial ofensivo da infração penal.  3. O Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de São
Paulo, por sua vez, discordou da manifestação de arquivamento por considerar que a introdução
clandestina de cigarro caracteriza crime de contrabando, o que obsta a aplicação do princípio da
insignificância. 4. É de ciência correntia que a natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na
adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do
rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional,  por  desrespeito  às  normas
constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, tal comércio. 5. Esta Câmara Criminal
vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,
excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de
cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado
como destituído de significação penal, exigia-se que o agente não registrasse nenhuma reiteração
da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº
120550/PR,  DJe  17/12/2013).  6.  Contudo,  na  108ª  Sessão  de  Coordenação,  realizada  em
7/3/2016,  este  Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir  orientação  (Nº  25/2016)  no
sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de
cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não
ultrapassar 153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 7.
Esse parâmetro  objetivo  teve como referência  o volume médio de cigarros que um indivíduo
normalmente consome ao dia, observado o prazo de validade do produto, obtido por meio de
consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva
INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que o prazo de
validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses. Tem-se, portanto, 17 (cigarros) x
180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 8. Na presente hipótese, observada a norma
incriminadora, revela-se inviável o arquivamento do apuratório, pois a quantidade apreendida (200
maços de cigarro)  supera mencionado patamar,  evidenciando quantidade incompatível  com o
mero consumo pessoal. 9. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

046. Processo: 1.29.016.000129/2016-41 Voto: 7163/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  SUPOSTO  DESCUMPRIMENTO  DE  NOTIFICAÇÃO  EXPEDIDA PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  TRABALHO.  ART.  330.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  QUE  SE
RESOLVE SEGUNDO O LUGAR DA INFRAÇÃO. CPP, ART 70. LOCAL DA SEDE DA EMPRESA
DESTINATÁRIA DA ORDEM E ONDE SEU CUMPRIMENTO DEIXOU DE SER REALIZADO.
ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível
crime  de  desobediência,  previsto  no  art.  330  do  CP,  por  parte  de  representantes  legais  de
empresa com sede na cidade de Cruz Alta/RS, que supostamente teriam descumprido notificação
expedida pela Procuradoria do Trabalho no município de Santa Maria/RS. 2. O Procurador da
República oficiante na PRM de Cruz Alta declinou de suas atribuições em favor da PRM de Santa
Maria,  aduzindo  que  se  trata,  no  caso,  de  desatendimento  à  notificação  da  Procuradoria  do
Trabalho em Santa Maria/RS e, nos crimes omissivos, a consumação há de se dar no local onde
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se deveria dar o ato que não foi praticado pelo autor, pouco importando, para fins de definição do
lugar do crime, onde foi notificado ou onde estava o autor no momento em que escoou o prazo. 3.
A Procuradora da República atuante na PRM de Santa Maria, por sua vez, suscitou o presente
conflito de atribuições e remeteu os autos a esta 2ª Câmara, asseverando que o ato determinado
pelo Ministério Público do Trabalho com sede em Santa Maria/RS deveria ter sido praticado em
Cruz Alta/RS, sede da empresa. 4. Dispõe o art.  70 do CPP que a competência, em regra, é
determinada segundo o lugar da infração. No crime de desobediência, a infração se consuma
onde a ordem deveria ser cumprida. 5. No presente caso, verifica-se que o ato determinado pelo
Ministério  Público  do  Trabalho  (Procuradoria  do  Trabalho  no  município  de  Santa  Maria/RS),
consubstanciado  na  prestação  de  informações  sobre  o  endereço,  a  espécie  e  o  início  da
execução de todas as obras em andamento, deveria ter sido praticado na cidade de Cruz Alta/RS,
sede da empresa investigada e local para o qual foram endereçadas as notificações expedidas
pelo órgão ministerial. 6. Desse modo, o crime de desobediência consumou-se no local da sede
da empresa destinatária da ordem e onde o seu cumprimento deixou de ser realizado. Nesse
sentido,  precedentes  desta  2ª  Câmara:  Procedimento MPF nº  1.14.004.000280/2014-89,  621ª
Sessão de Revisão, de 27/05/2015, unânime; Procedimento MPF nº 1.14.000.002563/2014-03,
622ª Sessão de Revisão,  de 22/06/2015,  unânime.  7.  Atribuição do Procurador da República
oficiante na PRM de Cruz Alta/RS, ora suscitado.

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

047. Processo: 1.25.000.003149/2016-91 Voto: 7162/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS
POR LEI TRABALHISTA. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO N° 32 – 2ª
CCR) COMPETÊNCIA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME PREVISTO NO ART.
203  DO  CP.  O  ART.  109,  VI,  PRIMEIRA PARTE,  DA CF/1988  NÃO  PREVÊ  RESSALVAS,
ABARCANDO TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar
possíveis crimes contra a organização do trabalho por parte de duas empresas investigadas pela
Procuradoria do Trabalho da 9ª Região (Curitiba/PR) por irregularidades praticadas nas rescisões
de  colaboradores.  2.  A  Procuradoria  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  suas
atribuições, ressaltando entendimento do STJ no sentido de que a Justiça Federal é competente
para processar e julgar tão somente os crimes que atingem a coletividade dos trabalhadores ou a
organização  do  trabalho  de  forma  geral  e  não  ofensas  pontuas  a  direitos  de  trabalhadores
individualmente considerados. 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 inc. VI do art. 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 e designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal quanto a eventuais crimes contra a organização do
trabalho e contra a ordem tributária.

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.

048. Processo: 1.16.000.000056/2014-52 Voto: 7204/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: INQUÉRITO  CIVIL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA (LEI  Nº  8.429/92).  DIVULGAÇÃO  DE
SEGREDO (CP, ART. 153, §1º-A). VIOLAÇÃO DO SEGREDO PROFISSIONAL (CP, ART. 154).
PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE IDENTIDADE E FOTOGRAFIAS DE
AGENTES  DA  ABIN  QUE  SUPOSTAMENTE  FORAM  UTILIZADOS  PARA  FINS  DE
ESPIONAGEM  DE  CANDIDATO  À  PRESIDÊNCIA  DA  REPÚBLICA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  ATOS  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. HOMOLOGADO O
ARQUIVAMENTO PELA 5ª CCR. REMESSA À 2ª CCR PARA ANÁLISE DA MATÉRIA CRIMINAL.
NÃO HOUVE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE QUESTÃO PENAL A SER REVISADA PELA
2ª CCR.  ENCAMINHEM-SE OS AUTOS À PRM-SÃO PAULO/SP.  NÃO CONHECIMENTO DA
REMESSA. 1.  Trata-se de Inquérito Civil  instaurado a partir  de representação formulada pelo
Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência  ABIN em face de revista de grande circulação
nacional, ante a divulgação da identidade de servidores daquela agência em duas edições da
revista. As reportagens veiculadas revelam que agentes da ABIN, em tese, teriam sido utilizados
supostamente com fins políticos/eleitorais, para espionar candidato à Presidência da República,
que era Governador de Estado da Federação à época. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento ao argumento de que não ficou demonstrado que os responsáveis pelo
veículo jornalístico agiram com dolo de eventualmente lesar os cofres públicos ao divulgarem a
identidade dos agentes, bem como houve atuação dentro dos limites do direito fundamental à
liberdade  de  expressão  e  dever  de  informação,  especialmente  ao  ser  revelada  atividade
supostamente irregular desempenhada pela ABIN consistente na utilização indevida de agentes
de inteligência. Assim, entendeu ausentes indícios de ato de improbidade administrativa ou de
dano ao patrimônio público. 3. Homologado o arquivamento pela 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão ante a ausência de indícios de ato de improbidade administrativa ou dano ao patrimônio
público. Remessa a esta Câmara revisional para análise da matéria criminal. 4. Verifica-se nos
presentes autos que não houve promoção de arquivamento em relação à matéria criminal (CP,
artigos 153, §1º-A e 154), tendo a manifestação da Procuradora da República oficiante tratado
apenas dos fatos pertinentes à eventual prática de atos de improbidade administrativa, o que foi
devidamente analisado pela 5ª CCR. Não foram objeto de análise os possíveis ilícitos penais
praticados, razão porque não há revisão a ser feita nesse momento. 5. Não conhecimento da
remessa. Devolução dos autos à Procuradoria da República em São Paulo/SP para análise dos
fatos sob a perspectiva penal.

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

049. Processo: 1.16.000.002583/2016-63 Voto: 7220/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  CONTRABANDO.  CP,  ART.  334.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA
DELITIVA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR TER
SIDO APLICADA A PENA DE PERDIMENTO DOS BENS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO
INCIDENTE NA HIPÓTESE.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO  MEMBRO PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para
Fins Penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho em virtude da apreensão, pela
fiscalização aduaneira do Aeroporto Internacional de Brasília, de relógios de origem estrangeira,
avaliados em R$ 1.468.00 (um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais). 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ressaltando que a aplicação da pena de
perdimento das mercadoria impede o lançamento do tributo devido, tornando a conduta atípica. 3.
Há nos autos notícia de reiteração da prática delitiva por parte do ora investigado, o que não
pode,  simplesmente,  deixar  de ser  considerado para efeito  de aferição do tamanho da lesão
causada ao bem jurídico protegido pela norma. 4. Segundo consta da Representação Fiscal para
Fins Penais (RFFP), o investigado foi selecionado pela fiscalização aduaneira para conferência
física de suas bagagens e, durante esse procedimento, foi constatada a existência de bens que,
pela  sua  quantidade,  natureza  e  variedade,  permitiram  a  autoridade  aduaneira  presumir

22



Ata da 663ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00312267/2016

destinação comercial. Com efeito, documentos da Receita Federal do Brasil demonstraram que,
antes  da  data  da  retenção  do  bem  descrito  no  Termo  de  Retenção   TRB  nº
011760016013057TRB01, de 14 de março de 2016, constavam em nome do autuado 7 (sete)
ocorrências de importação de bens diversos, totalizando R$ 22.062,61 (vinte e dois mil, sessenta
e dois reais e sessenta e um centavos),  sem considerar impostos e multas, tendo ele, ainda,
sofrido 3 (três) retenções de bens diversos, no valor total de R$ 7.037,66 (sete mil, trinta e sete
reais  e  sessenta  e  seis  centavos),  desde  23  de  janeiro  de  2014.  5.  Como  assinalado  pela
autoridade fiscal, restou cristalina, no caso, a existência de um padrão de conduta que não se
espera de viajantes comuns, o que indica maior reprovabilidade da ação, impedindo eventual
reconhecimento da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância. Não há
que se falar, outrossim, na atipicidade da conduta simplesmente por ter sido aplicada a pena de
perdimento de bens. 6. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 7. Designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

050. Processo: SR/PF/CE-01601/2014-INQ Voto: 7212/2016 Origem: SJUR-PRM-CE - SETOR 
JURIDICO DA PRM/LIMOEIRO DO 
NORTE/QUIXADÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de estelionato e contra as
relações de consumo, tendo em vista notícia de oferta de cursos de nível superior por parte de
instituição de ensino privada, na cidade de Aracati/CE, sem o devido credenciamento junto ao
MEC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). A conduta investigada
afeta serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual possui a atribuição para autorizar o
funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do MPF para atuar na esfera
cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido amplo. Remessa de cópia do
presente  inquérito  policial  à  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  para  conhecimento  e
providências que entender cabíveis. Todavia, sob a ótica penal, a conduta em tela não acarreta
lesão a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados
podem configurar, em tese, crimes de estelionato e contra as relações de consumo. Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa de cópia dos autos à 3ª 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.

051. Processo: 1.00.000.013132/2016-11 Voto: 7063/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência do crime de tráfico de drogas, supostamente
praticado  em  um  salão  baile.  Lei  nº  11.343/06,  art.  33  c/c  art.  40.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade no suposto
crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração
penal  em  prejuízo  direto  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

052. Processo: 1.04.005.000031/2016-91 Voto: 7281/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  na  qual  um  professor  aposentado  relatou  ter  recebido  uma  ligação  telefônica,
supostamente  com  vistas  à  obtenção  de  seus  dados  pessoais,  alegando  o  falsário  ser
representante do Conselho Nacional de Previdência Social em Brasília e que o denunciante teria
direito  a  valores  alusivos  ao  denominado  Plano  Collor.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de crime de
estelionato. Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio e boa-fé de particular. Inexistência de
lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

053. Processo: 1.10.000.000583/2016-42 Voto: 7144/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, relatando a existência de um vídeo que está sendo veiculado na internet, com suposta
agressão física de uma médica que aguardava atendimento em uma clínica na cidade de Rio
Branco/AC, a uma criança portadora de Síndrome de Down. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em
prejuízo direto  a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

054. Processo: 1.14.002.000223/2016-81 Voto: 7146/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o denunciante relata ter efetuado um depósito bancário no valor de R$ 50,00 em
favor de uma pessoa com identidade e domicílio possivelmente falsos, que lhe pediu, por meio de
ligação telefônica, ajuda para chegar à cidade de Jacobina/BA. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato que traz indicativos de possível  ocorrência do crime de
estelionato. Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particular. Inexistência de lesão direta a
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

055. Processo: 1.15.001.000161/2016-81 Voto: 7263/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual se comunica possível ocorrência do crime de estupro de vulnerável, praticado no
município de Itatira/CE. CP, art. 217-A. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Relato que, inobstante a gravidade, não aponta 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.

056. Processo: 1.17.000.002623/2015-59 Voto: 7148/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

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

057. Processo: 1.18.003.000245/2016-92 Voto: 7171/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita. Advogada que teria
se  apropriado  indevidamente  de  verbas  trabalhistas  judicialmente  deferidas.  CP,  art.  168,  III.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual prejuízo à boa-fé e ao patrimônio do
autor de reclamatória trabalhista. Inexistência de lesão a bens, serviços e interesses da União ou
de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão de Revisão, de 06/04/2015, unânime). Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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058. Processo: 1.20.005.000151/2016-45 Voto: 7238/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de apropriação indébita. Advogada que teria
se  apropriado  indevidamente  de  verbas  trabalhistas  judicialmente  deferidas.  CP,  art.  168,  III.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR). Relato de que a vítima já se encontrava na posse
de seus créditos trabalhistas, tendo sido convencida a devolver à advogada valores possivelmente
indevidos. Eventual prática do crime de estelionato. Prejuízo à boa-fé e ao patrimônio da autora
de reclamatória trabalhista. Inexistência de lesão a bens, serviços e interesses da União ou de
suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão de Revisão, de 06/04/2015, unânime). Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

059. Processo: 1.22.024.000108/2016-87 Voto: 7242/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, informando que um servidor da Universidade Federal de Viçosa teria feito apologia a fato
criminoso em sua página do Facebook, por desejar que as mulheres da família de um magistrado
fossem estupradas. CP, art. 287. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
A conduta noticiada não mostra ter relação com o cargo exercido pelo suposto autor do delito,
tampouco há elementos que demonstrem que tenha causado repercussão direta para a instituição
de ensino federal. 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.

060. Processo: 1.24.000.001725/2016-01 Voto: 7284/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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 prática de violência contra crianças na localidade de Cabo Branco,
em João Pessoa/PB. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Em que
pese a gravidade da notícia, a infração penal descrita não revela 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.

061. Processo: 1.25.002.000605/2016-21 Voto: 7219/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar possível crime de falsificação de documento particular. CP, art. 298. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Investigada que teria falsificado diploma de
conclusão de curso e histórico escolar de faculdade de ciências sociais sediada em Cascavel/PR
sem nunca ter sido aluna da instituição particular de ensino superior.  Indícios do uso perante
empresa privada,  considerando o  vínculo  empregatício  que  mantém com uma escola  infantil.
Inexistência  de lesão direta  e  específica  a  bens,  serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

062. Processo: 1.25.010.000108/2016-24 Voto: 7120/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, informando a possível ocorrência de falsificação de certidão de óbito para a venda ilegal
de  imóvel  no  município  de  Capanema/PR.  CP,  art.  297.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Não há elementos nos autos que demonstrem que o documento
supostamente falsificado foi apresentado perante entidade ou órgão federal. A certidão de óbito é
documento público emitido por cartório registral. Inexistência de lesão direta e específica a bens,
serviços  ou interesse da União ou de suas entidades.  Carência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

063. Processo: 1.26.000.002399/2016-77 Voto: 7151/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por um particular, dando conta da
existência  de uma quadrilha atuante na localidade conhecida como Hipódromo,  na cidade de
Recife/PE, voltada para a prática de assaltos, invasões de residências, tráfico de drogas e outros
ilícitos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas
que apresentam contornos aptos a indicar, se confirmadas, eventual ofensa a bens, serviços ou
interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

064. Processo: 1.29.000.002747/2016-02 Voto: 7147/2016 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 ofício da Corregedoria Regional da Polícia Federal no Rio
Grande  do  Sul  que  encaminhou  registro  de  ocorrência  alusivo  à  suposta  prática  dos  crimes
descritos no art. 171 e 297 do CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Noticiante que, ao efetuar os procedimentos referentes ao exame do ENEM realizado por
sua filha, tomou conhecimento da existência de declaração do imposto de renda em seu nome,
referente ao ano de 2011, apresentada por terceiro desconhecido. Relato de que os seus dados
foram  incluídos  em  cadastros  de  proteção  ao  crédito  (SPC  e  SERASA)  em  razão  do
inadimplemento em operadoras de telefonia  celular  e  do uso indevido de cartões  de crédito.
Declaração  falsa  utilizada  por  terceiro  (autor  do  delito)  para  obtenção  de  vantagens  ilícitas.
Prejuízo ao patrimônio e à boa-fé de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e
interesses  da  União  ou  suas  entidades.  Carência  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.

065. Processo: 1.29.004.002064/2016-15 Voto: 7076/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível ocorrência de estelionato qualificado (CP, art. 171,
§3º). Os agentes teriam entrado em contato com a vítima pelo Facebook dizendo que poderiam
ajudá-la  a  ter  deferido  benefício  de  aposentadoria  por  invalidez  pelo  INSS,  tendo  exigido  o
pagamento de quantia em dinheiro que seria repassada à Receita Federal e a perito do INSS para
emissão do laudo atestando a incapacidade laboral da vítima. Em contrapartida, a representante
efetuou depósito  bancário  de R$ 1.202,00 na conta fornecida pelos investigados.  Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Circunstâncias  fáticas  que  denotam a
possível ocorrência de crime de estelionato entre particulares. Eventual prejuízo em detrimento da
boa-fé e do patrimônio de particular. Inexistem indícios de envolvimento de servidores federais no
eventual cometimento do delito relatado. 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.

066. Processo: 1.29.007.000155/2016-88 Voto: 7283/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Santa Cruz
do Sul/SC para apurar suposto crime de apropriação indébita de contribuições sindicais por parte
de  empresa  localizada  no  município  de  Rio  Pardo/RS.  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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

067. Processo: 1.30.001.002955/2016-72 Voto: 7207/2016 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  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, noticiando suposta prática dos crimes de ameaça, falsidade ideológica e
de lavagem de dinheiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato
alusivo a possíveis ilícitos perpetrados por acionistas de sociedade empresarial na execução de
contrato  de  gestão  de  engenharia  naval.  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  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.

068. Processo: 1.30.005.000425/2016-50 Voto: 7145/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Superintendência Regional da Polícia Federal
no Rio de Janeiro para apurar relato de um cidadão que diz ter sofrido ameaças de morte e
perseguição por traficantes que controlam a comunidade do Morro da Boa Vista, em Niterói/RJ,
aduzindo, ainda, que teve um chip rastreador implantado em seu corpo. 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  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.

069. Processo: 1.34.001.005079/2016-97 Voto: 7218/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar denúncia de que um farmacêutico estaria realizando procedimentos médicos
invasivos (transplantes de cabelo, toxina botulínica, preenchimento facial, fios cirúrgicos faciais e
outras atividades médicas). 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.

070. Processo: 1.34.001.005866/2016-39 Voto: 7253/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP,
tendo  em  vista  que,  em  depoimento  prestado  nos  autos  de  reclamação  trabalhista,  o
representante legal da reclamada afirmou que sua empresa era proprietária de um caminhão, mas
que o veículo permanecia em nome do reclamante (mecânico) para evitar a inserção de pontos
em outras habilitações, sendo que este nem habilitado era. Suposto crime de falsidade ideológica
em detrimento do DETRAN/SP (CP, art. 299). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª CCR). A afirmação do representante legal da empresa reclamada evidencia a prática de ato
lesivo à ordem pública, mais especificamente pela utilização de laranja para colocar o nome como
suposto proprietário de veículo que, na verdade, era de propriedade da pessoa jurídica, a pretexto
de evitar pontos na carteira de habilitação. Prejuízo suportado por órgão estadual. 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.

071. Processo: 1.34.003.000138/2016-11 Voto: 7057/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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.

072. Processo: 1.34.004.000935/2016-98 Voto: 7149/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, por meio da qual o comunicante relata que o locutor de uma rádio FM em Campinas/SP,
no dia 23/08/2016, teria incitado a prática de racismo contra os japoneses. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Fato que não evidencia 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.
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073. Processo: 1.34.015.000431/2016-49 Voto: 7150/2016 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  expediente  do  Juízo  da  2ª  Vara  do  Trabalho  de
Catanduva/SP,  comunicando  a  suposta  retenção  (não  devolução)  da  Carteira  de  Trabalho  e
Previdência Social (CTPS) entregue à parte reclamada para as devidas anotações. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual prejuízo à parte reclamante, dono da
CTPS. 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.

Outras deliberações(Declínio)

074. Processo: 1.25.008.000363/2016-16 Voto: 7161/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  SONEGAÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  E  DE
FRUSTRAÇÃO  DE  DIREITOS  ASSEGURADOS  POR  LEI  TRABALHISTA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO E DE DECLÍNIO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV E ENUNCIADO N° 32  2ª CCR)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DESCRITO NO ART. 337-A DO
CP. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR INFRAÇÃO PREVISTA NO ART.
203  DO  CP.  O  ART.  109,  VI,  PRIMEIRA PARTE,  DA CF/1988  NÃO  PREVÊ  RESSALVAS,
ABARCANDO TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo do Trabalho de Telêmaco
Borba/PR para apurar suposta prática dos crimes descritos nos arts. 203 e 337-A do CP, tendo em
vista a prolação de sentença condenatória ao pagamento de verbas trabalhistas e contribuições
previdências  em  desfavor  de  empresa  contratada  pela  Companhia  Paranaense  de  Energia
COPEL para  supressão  de  vegetação  e  limpeza  de  terreno  do  local  onde  foi  edificado  o
reservatório  da  Usina  Hidrelétrica  Mauá.  2.  O Procurador  da República oficiante  promoveu o
arquivamento  do  feito  no  tocante  ao  delito  de  sonegação  de  contribuições  previdenciárias  e
declinou de suas atribuições quanto ao crime de frustração de direitos trabalhistas por entender
não evidenciada nos autos qualquer ofensa ao sistema de órgãos e instituições que preservam,
coletivamente, os direitos dos trabalhadores. 3. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator, é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto
no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Desse modo, como a Lei nº 11.457/07 considerou como dívida
ativa  da  União  também os  débitos  decorrentes  das  contribuições  previdenciárias,  dando-lhes
tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na
seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  de  sonegação  de
contribuição  previdenciária,  motivo  pelo  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância a estes últimos delitos, consoante orientação firmada pelo STJ. 4. De outra parte, a
competência para julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal.
Não cabe distinguir onde a primeira parte do inc. VI do art. 109 da atual Constituição não o faz. 5.
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. 6.
Homologação  do  arquivamento  quanto  ao  crime  previsto  no  art.  337-A do  CP  e  pela  não
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homologação  do  declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal no que tange ao delito tipificado no art. 203 do CP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto ao crime previsto no art. 337-A do CP e pela não homologação do declínio
de atribuições e designação de outro membro para prosseguir na persecução penal no que tange
ao delito tipificado no art. 203 do CP., 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: 1.30.005.000238/2016-76 Voto: 7093/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de estelionato, tendo em vista a
realização de saque indevido,  ocorrido em 26/12/2001,  no valor  de R$ 21.109,70,  em conta-
corrente  da  Caixa  Econômica  Federal  de  titular  que  já  estava  falecido.  CP,  art.  171,  §3º.
Recebimento da promoção de declínio de atribuições como arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93).
Verifica-se,  de  plano,  que  já  transcorreram mais  de  12  (doze)  anos  desde  a  data  do  saque
indevido. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da
pretensão  punitiva.  Extinção  da  punibilidade  do  ilícito  penal.  CP,  arts.  107,  IV,  e  109,  III.
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.

Homologação de Arquivamento

076. Processo: DPF/GVS/MG-00141/2016-INQ Voto: 7280/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  boletim  de  ocorrência  lavrado  pela  Polícia  Civil  de
Caratinga/MG, noticiando a colocação em circulação de duas notas falsas de R$ 100,00 (cem
reais).  Recebimento  das  cédulas  por  dois  estabelecimentos  comerciais.  CP,  Art.  289,  §  1º.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Caso em que não foi possível identificar quem
teria repassado as cédulas falsa. Diligências adicionais que se mostrariam infrutíferas. Ausência
de indícios mínimos de autoria. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

077. Processo: DPF/JFA-00241/2015-INQ Voto: 7210/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime de falsidade ideológica nos
autos  de ação  proposta  contra  o  INSS em trâmite  perante  a  Justiça  Federal  de  Muriaé/MG,
visando o reconhecimento de período laborado como trabalhador rural, supostamente instruída
com contrato de parceria agrícola falso. CP, art. 299. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Informação do Juiz Auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de
que não há notícia de irregularidade nos selos de fiscalização utilizados no reconhecimento das
firmas dos signatários do contrato de parceria agrícola. Depoimentos das partes envolvidas e de
testemunhas no sentido de que o autor da ação (ora investigado) realmente exerceu trabalho rural
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na  propriedade  indicada.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  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.

078. Processo: DPF/JFA-00327/2014-INQ Voto: 7143/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes de uso de documento
falso e de falso testemunho nos autos de processo em trâmite perante a Justiça Federal  de
Muriaé/MG. CP, arts. 304 e 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante
os contratos de parceria agrícola (com vigência de 1999/2009 e 2009/2014) apresentados em
juízo não tenham sido devidamente formalizados em cartório, os elementos colhidos no curso do
presente  inquérito  não  permitem concluir  pela  falsidade  dos  documentos.  Laudo  pericial  que
ressalta a limitação do exame, tendo em vista que foi realizado apenas com base nas cópias
reprográficas  dos  contratos.  Falsidade  do  conteúdo  dos  documentos  não  demonstrada,  pois,
conforme  os  depoimentos  testemunhais,  a  autora  é  efetivamente  trabalhadora  rural,  sendo
possível considerar que a elaboração dos contratos foi uma tentativa de formalizar uma situação
de fato há muito existente. Materialidade delitiva não evidenciada. Impossibilidade de se atribuir o
crime  de  falso  testemunho  às  pessoas  que  afirmaram  os  fatos  de  acordo  com  aquilo  que
efetivamente  sabem  e  tampouco  pode  se  imputar  tal  delito  à  testemunha  que,  em  seu
depoimento,  afirma  não  possuir  certeza  quanto  à  data  dos  fatos  ou  que  tenha  se  mostrado
vacilante em precisar detalhes específicos dos fatos, em relação aos quais não há prova de que
conhecesse. Investigado que, ao ser ouvido em sede policial, ratificou o teor de seu depoimento,
afirmando que a autora  da ação realmente  trabalhou em sua  propriedade rural.  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.

079. Processo: DPF/SR-AL-00059/2014-INQ Voto: 7135/2016 Origem: GABPR6-JAB - JOEL 
ALMEIDA BELO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de expediente da Controladoria Regional da União no Estado
de Alagoas para apurar possível ocorrência dos crimes descritos nos arts. 171, 3º, do CP e 2º, §
4º, II, da Lei nº 12.850/13 por parte de três servidores da Assembleia Legislativa de Alagoas que
receberiam, concomitantemente com suas remunerações, benefícios do programa Bolsa Família,
contando a participação  de servidores  do referido órgão,  integrantes  de suposta  organização
criminosa voltada para o desvio de recursos públicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Peça informativa alusiva a três servidores da Assembleia Legislativa, membros de
famílias  que  receberam  benefícios  do  programa  Bolsa  Família.  Ausência  de  indícios  de
materialidade delitiva,  pois os investigados não eram os responsáveis  pelo núcleo familiar  no
Cadastro  Único  do  Governo  Federal  (CadÚnico),  mas  apenas  componentes  do  cadastro  da
família,  titularizado  pelas  respectivas  genitoras.  Carência  de  provas  no  sentido  de  que  a
remuneração oriunda da ALE/AL era revertida para o grupo familiar. 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.

080. Processo: 1.00.000.014020/2016-88 Voto: 7092/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
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DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de três representações, por meio das quais os representantes
informam:  (i)  o  assassinato  de um aluno da UFRJ,  que teria  ocorrido  no interior  do campus
universitário; (ii) violação do Sistema de Gerenciamento de Alunos  SIGA da Universidade, que
estaria sendo utilizado para veicular mensagens ameaçadoras a alunos da instituição; e (iii) falta
de segurança do campus universitário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1)
Em relação ao crime de homicídio,  o fato noticiado já  está sendo apurado pelas autoridades
estaduais, havendo inclusive informação acerca de representação realizada perante o Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro para apurar o caso. Ressalte-se, por oportuno, que o corpo
do estudante falecido foi encontrado na Baía de Guanabara, nas proximidades do campus da
UFRJ na Ilha do Fundão, não havendo elementos que apontem a ocorrência do delito no interior
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No que pertine à notícia de violação do Sistema de
Gerenciamento de Gestão de Alunos  SIGA UFRJ, nota-se que o fato narrado não se enquadra ao
tipo previsto no art. 154-A, do CP, visto que não há notícia da obtenção, adulteração ou destruição
de  dados  informatizados  ou  mesmo  de  instalação  de  vulnerabilidade  em  servidor
computadorizado da universidade. O que existe são informações acerca de crítica generalizada a
respeito do estilo de vida de pessoas indeterminadas, de modo que também não se vislumbra
eventual crime de ameaça. Homologação do arquivamento. 2) No tocante à notícia de falta de
segurança no interior do campus da UFRJ, houve declínio de atribuição, no âmbito do MPF/RJ,
para o núcleo de Tutela Coletiva da PRM - Rio de Janeiro/RJ. Desnecessidade da homologação
de declínio interno pelo Colegiado. Não conhecimento da promoção de declínio.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e não conhecimento da promoção de declínio, 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: 1.14.000.000940/2016-23 Voto: 7126/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  documentação  oriunda  da  19ª  Vara  do  Trabalho  de
Salvador/BA para apurar possível prática dos crimes de fraude à execução (CP, art. 179) e fraude
processual  (CP,  art.  347).  O preposto  e  o  administrador  judicial  de empresa,  que estaria  em
processo de recuperação judicial,  teriam induzido a erro  magistrado trabalhista com o fim de
frustrar a execução, visto que teriam celebrado acordo judicial sabendo que não poderiam cumpri-
lo.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  1)  Em relação ao delito  de fraude à
execução, não cabe ao Ministério Público o exame da sua possível prática, tendo em vista tratar-
se de crime sujeito à ação penal privada. 2) No tocante à eventual prática do crime de fraude
processual, não se verifica que o preposto e o administrador judicial tenham agido com artifício
para induzir o juiz a erro. À época da audiência em que foi celebrado o acordo, a pessoa jurídica
ostentava a qualidade de empresa em processo de recuperação judicial, não havendo qualquer
informação nos autos acerca de eventual cessação daquela situação excepcional. A conclusão de
que os efeitos da recuperação judicial teriam cessado, e assim não haveria impedimento para o
cumprimento  do  acordo,  partiu  de  suposição  pessoal  do  magistrado,  motivada  apenas  pela
circunstância de haver ocorrido a composição amigável da lide. Tanto é assim que o entendimento
manifestado pelo magistrado não foi lastreado em prova da cessação da recuperação judicial,
mas ele apenas acreditou que, pelo fato de a empresa celebrar o acordo, esta não estaria mais
em recuperação judicial.  O fato de os representantes da empresa terem argumentado que a
pessoa  jurídica,  em  razão  de  estar  em  recuperação  judicial,  deveria  ter  todas  as  questões
envolvendo  seu  patrimônio  submetidas  ao  juízo  de  direito  competente  para  processar  a
recuperação ante o caráter universal, não configura ilícito penal. Ausência de indícios de vontade
livre e consciente de ludibriar o juízo. 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
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Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

082. Processo: 1.14.004.000789/2016-93 Voto: 7279/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado para apurar  suposta ausência  de repasse  de
valores descontados em folha de pagamento de servidores do município de Santanópolis/BA, nos
meses  de  fevereiro  e  março  de  2016,  para  quitação  de  empréstimos  consignados  por  eles
contraídos. Eventual prática do crime de apropriação indébita. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Informação  da  Caixa  Econômica  Federal  confirmando  os  pagamentos
referentes  às  competências  de  janeiro/2015 a  julho/2016.  Apropriação  indébita  de  valores  de
terceiros não configurada. Mero atraso nos repasses, já regularizados. 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.

083. Processo: 1.15.000.000587/2016-44 Voto: 7134/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de requerimento formulado pela defesa de réu condenado pela
prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, II, e 288 c/c art. 71, do CP e no art. 1º, VII, da Lei
nº 9.613/98, postulando a finalização de suposto procedimento de colaboração premiada que teria
se iniciado nos autos de ação penal instaurada perante o Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Alegação do réu de que, em expediente
sigiloso,  dependente  da  Ação  Penal  nº  0004018-86.2010.4.05.8100,  prestou  informações
relevantes  para  o  IPL nº  0237/2011 que  tramita  na  Superintendência  da  Polícia  Federal  em
Pernambuco.  Fatos  trazidos  pelo  acusado  que  não  guardavam  conexão  com  o  objeto  da
mencionada  ação  penal  ou  com  as  condutas  criminosas  a  ele  imputadas.  Informações
relacionadas com terceiros e relevantes para o referido IPL, tendo o requerente figurado apenas
como testemunha colaboradora. Ação penal já sentenciada, encontrando-se em grau de recurso
no  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Inviabilidade  da  colaboração  premiada  proposta,  a  teor  do
disposto no art. 4º da Lei nº 12.850/13. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.15.001.000122/2016-83 Voto: 7249/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação particular informando
possível irregularidade no programa Minha Casa Minha Vida. A representante narra que em 2006
realizou cadastro para o referido programa habitacional no município de Alto Santo/CE e que em
2016  recebeu  correspondência  da  CEF  noticiando  que  era  titular  de  uma  conta  poupança
vinculada ao Minha Casa Minha Vida. Comparecendo à agência bancária da CEF, foi informada
que parte do dinheiro para construção ou reforma já havia sido liberado, estando já cadastrada
desde 2012 no mencionado programa. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV).
Oficiada,  a Caixa Econômica Federal  encaminhou a íntegra da operação de financiamento.  A
representante compareceu à PRM-Limoeiro do Norte/CE e reiterou que nunca recebeu cópia da
documentação  referente  ao  financiamento,  nem  assinou  os  documentos  apresentados  ou  o
Contrato  de  Mútuo  acostado  aos  autos.  Ao  que  tudo  indica,  analisando  os  presentes  autos,
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verifica-se que os fatos descritos não apontam o cometimento de ilícito penal, tendo em vista que
a assinatura da noticiante na operação de financiamento é muito similar à que consta no termo de
representação. A realização de exame grafotécnico, embora sugerido pela CEF, dificilmente seria
conclusivo em razão do decurso do tempo. A ausência de imagens do circuito interno de televisão
da agência também dificulta a descoberta da autoria. As circunstâncias apresentadas permitem
inferir ser bem possível que o cadastro a que se refere a noticiante seja justamente o constante
dos autos, datado de 2010 e não de 2006 como ela declarou. Aparente licitude da operação de
financiamento que contou com a anuência da noticiante. 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.

085. Processo: 1.15.002.000053/2016-06 Voto: 7205/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão,  na qual  a noticiante  relata  a  ocorrência  de diversas irregularidades
cometidas por membros da administração e do corpo docente da Universidade Federal do Cariri
(UFCA), alegando ter sido vítima de discriminação, tortura psicológica, bullying e perseguição por
parte da referida instituição de ensino superior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Oficiada, a Reitora da UFCA esclareceu que a matrícula da representante foi efetivada no
período letivo 2015.2, assim como mantida a orientadora do TCC, tendo sido realizada com êxito
a apresentação do trabalho, conforme documentação acostada. No tocante à alegação de que a
noticiante seria vítima de perseguição no ambiente acadêmico, informou que a aluna nunca sofreu
nenhum tipo de perseguição por parte dos docentes e que o tratamento dado aos discentes é o
mesmo e nunca houve qualquer caso de preconceito no curso de engenharia civil. Incabível, por
fim, responsabilizar a Universidade pelo fato de, apesar de greve no transporte, ter dado regular
seguimento ao calendário acadêmico ou pelas reprovações da aluna noticiante. Irregularidades
que não  restaram comprovadas.  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.

086. Processo: 1.19.005.000141/2016-21 Voto: 7136/2016 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 da titular, no período
de 11/2014 a 06/2015. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Hipótese  em que  a  autarquia  previdenciária  não  logrou  identificar  o  recebedor  do  benefício.
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal,  procurador  habilitado  ou  pessoa  do
grupo  familiar  para  recebimento do benefício  ou sobre renovação de senha após o óbito  da
segurada. Inexistência de imagens dos saques porquanto as instituições bancárias preservam
imagens de seus terminais por, no máximo, 60 dias. Indícios de autoria neste expediente ou ao
alcance  de  novas  diligências  não  evidenciados.  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.
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087. Processo: 1.20.000.000788/2016-81 Voto: 7124/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Fiscalização elaborado pelo Grupo Especial de
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de investigar o possível
crime  tipificado  no  art.  149  do  CP,  envolvendo  empresa  privada  localizada  no  município  de
Jangada/MT.  A  presente  notícia  cuida  dos  mesmos  fatos  descritos  na  Notícia  de  Fato
nº1.00.000.008195/2016-56, cujos autos estão apensados a estes. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93,  art.  62,  inc.  IV). O Relatório de Inspeção concluiu pela inexistência de práticas que
pudessem configurar  trabalho  escravo  ou  outro  delito  a  ser  apurado,  tendo  sido  observadas
apenas irregularidades atinentes à seara trabalhista, inexistindo coação ou submissão a jornada
exaustiva.  No tocante aos delitos tipificados nos artigos 397,  §4º  e  337-A,  ambos do CP,  os
trabalhadores  encontrados  estavam  todos  com  as  carteiras  de  trabalho  com  as  devidas
anotações, exceto em relação a eventual sobrejornada. Contudo, não se vislumbra a presença de
dolo ou mesmo tipicidade material nesse aspecto. Ausência de justa causa para a persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

088. Processo: 1.20.000.001158/2016-24 Voto: 7089/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  da  Corregedoria-Geral  da  Polícia
Federal em Mato Grosso com base em denúncia formulada por um vigilante, o qual afirma que
empresa de formação e reciclagem de vigilantes seria local de venda de certificados e que os
exames de aptidão psicológica para o  manuseio  de arma de fogo não seriam assinados por
profissionais credenciados pela Polícia 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. Diligências realizadas pela autoridade policial não apuraram indícios que confirmassem a
venda  de  diplomas.  A assinatura  de  laudos  psicotécnicos  por  profissionais  não  credenciados
mostrou-se  inverossímil,  uma  vez  que  é  procedimento  padrão  da  Polícia  Federal  conferir  a
documentação  apresentada  pela  academia  de  formação  referente  a  cada  aluno  e  nessa
conferência é obrigatório verificar se o laudo respectivo foi assinado por psicólogo credenciado,
não tendo sido apurada qualquer irregularidade nesse aspecto. 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.

089. Processo: 1.23.000.001177/2016-49 Voto: 7177/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
estelionato contra o INSS. Saque indevido de valores alusivos a benefício previdenciário, após o
óbito da titular, no período de 10/2007 a 05/2008. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Hipótese  em  que  a  autarquia  previdenciária  não  logrou  identificar  o
recebedor  do  benefício.  Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal,  procurador
habilitado ou pessoa do grupo familiar para recebimento do benefício ou sobre renovação de
senha após o óbito da segurada. Eventuais indícios de autoria neste expediente ou ao alcance de
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novas diligências não evidenciados. 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.

090. Processo: 1.23.000.001444/2015-05 Voto: 7266/2016 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.

091. Processo: 1.23.000.002482/2016-58 Voto: 7271/2016 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 para apurar  suposta prática do crime de estelionato,  consistente na suspeita de que
associação possuía indevidamente dados das pessoas e, consequentemente, estaria enviando
cartas a elas com o objetivo de enganá-las. CP, art. 171. Narra a representante que seu filho é
soropositivo e recebeu por e-mail uma carta da associação solicitando documentos para rever
benefício do INSS. Contudo, informou que seu filho nunca foi  associado e que embora tenha
solicitado benefício previdenciário de auxílio-doença, este lhe foi negado. Por fim, relatou que seu
filho foi ao endereço da associação e lhe foi dito que seria ajuizada uma ação coletiva. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  foi  constatado  nenhum  fato  típico  praticado.
Visualiza-se uma situação de suposta violação aos direitos individuais indisponíveis do cidadão.
Ressalte-se que houve a instauração de Procedimento Preparatório, de idêntico teor, no âmbito
da Procuradoria Federal dos Direitos Humanos da PR/PA. Ilícito penal não evidenciado. 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.

092. Processo: 1.23.003.000108/2016-98 Voto: 7095/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  denúncia  anônima  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  a  qual  se  baseou  em  vídeo  postado  no  Facebook  que  noticiava
condutas ilícitas de lavagem de capitais e ocultação de bens, supostamente praticadas por ex-
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presidentes da República e por seus respectivos filhos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  As  informações  prestadas  anonimamente  não  vêm  acompanhadas  de  qualquer
elemento  que  viabilizem  a  instauração  de  procedimento  criminal  em  face  das  pessoas
mencionadas.  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.

093. Processo: 1.23.003.000158/2013-22 Voto: 7107/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
estelionato,  tendo  em  vista  a  realização  de  saques  fraudulentos  na  conta  do  FGTS  do
representante.  CP,  art.  171,  §3º.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A
representação narra fato genérico,  consistente na mera afirmação do representante de que a
Justiça do Trabalho havia lhe informado a ocorrência de saque no seu FGTS. Oficiada, a Justiça
Trabalhista informou desconhecer a situação trazida. A Caixa Econômica Federal afirmou que não
enviaria os dados referentes à conta do FGTS para o MPF por entender estarem acobertados pelo
sigilo  bancário.  O  representante  foi  oficiado  para  fornecer  espontaneamente  os  documentos
requisitados pelo MPF, contudo não foi encontrado. Inviável a quebra de sigilo bancário do próprio
representante, que é a suposta vítima do delito. Ausência de elementos concretos que indiquem
prática  delitiva.  Eventual  crime  de  apropriação  indébita  não  evidenciado.  Homologação  do
arquivamento.

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

094. Processo: 1.23.003.000306/2015-71 Voto: 7110/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato em razão da defraudação de garantias pignoratícias
(CP, art.  171,  III).  O investigado obteve financiamento perante o Banco da Amazônia (BASA),
cujas  condições  foram  estipuladas  em  dois  títulos  de  crédito  de  Cédula  Rural  Pignoratícia.
Vencidas integralmente as dívidas, o credor não logrou êxito em localizar o devedor, visto que ele
havia  vendido  a  propriedade  hipotecada  e  os  bens  dados  em garantia,  inclusive  os  animais
financiados. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Óbito do investigado. Extinção da
punibilidade  (art.  107,  I,  CP).  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

095. Processo: 1.23.005.000020/2016-56 Voto: 7214/2016 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 suposta aplicação em finalidade diversa da prevista em lei
ou contrato de recurso proveniente de financiamento vinculado ao PRONAF. Lei nº 7.492/86, art.
20. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A terra em que vivia o investigado e
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onde seriam aplicados os recursos é objeto de disputa indígena desde a década de 80 (área
indígena Apyterewa), havendo diversas ações judiciais de demarcação e retirada dos invasores
não índios. O mutuário, ora investigado, assim como inúmeras outras pessoas em igual situação,
não mais se encontra vivendo na Terra Indígena Apyterewa, em vista de processo de desintrusão
que há muito encontra-se em curso. Conforme relatado pela própria instituição financeira, muitas
famílias de não indígenas foram retiradas da localidade, em grande parte sem receber qualquer
indenização  e sem poder levar  seus  pertences,  em virtude  da  demarcação da terra.  Não há
elementos nos autos que comprovem que o mutuário  teria  aplicado em finalidade diversa os
valores obtidos no financiamento. Os investimentos objeto do financiamento (horas máquina para
preparo de 68 hectares de pasto, construção de lance de curral cordoalho, construção de 2 KM de
cerca de arame liso, construção de barcaça para secagem de cacau, aquisição de medicamento e
vacinas) podem efetivamente ter sido realizados, visto que se trata de aparatos destinados ao
cultivo  de  terra  rural.  Contudo,  em  vista  dos  acontecimentos,  não  é  possível  afirmar  que  o
investigado agiu com dolo e desviou a finalidade dos recursos. 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.

096. Processo: 1.24.002.000053/2016-99 Voto: 7216/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Procedimento Preparatório  instaurado a partir  de representação em que se noticiam supostas
irregularidades  relativas  ao  seguro  defeso  no  município  de  Marizópolis/PB.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificação de que, após a conversão deste feito em
Procedimento Preparatório,  a  Notícia  de Fato Criminal,  vinculada  à  2ª  CCR,  deveria  ter  sido
convertida  em Procedimento  Investigatório  Criminal.  Inconsistência  informada à  Comissão  de
Correição, em 26/05/2016, por ocasião da visita do Corregedor Auxiliar,  o qual recomendou a
abertura de chamado para regularização de tal inconsistência. Juntada de cópia do Informativo nº
18 da SEJUD, que dispõe não ser objeto de análise solicitações de reautuação que não sejam
para correção de meros erros operacionais. Instauração de Procedimento Investigatório Criminal a
partir de cópia dos presentes autos, tendo em vista que a referida conversão não se trata de erro
operacional. Homologação do arquivamento.

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

097. Processo: 1.25.008.000653/2016-60 Voto: 7282/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
Saque indevido de valores referentes ao benefício previdenciário de auxílio-reclusão, nos meses
de setembro a novembro de 2011, no montante de R$ 781,38, a despeito da expedição de alvará
de soltura em favor do esposo da investigada em 22/09/2011. CP, art.  171, § 3º. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Investigada  que  requereu  e  obteve  o  referido
benefício pelo período de 09/08/2007 a 01/05/2012. Ausência de dolo na conduta, pois admissível,
diante dessa previsão temporal, o entendimento de que ela teria o direito aos valores até a data
estipulada.  Informada  por  ofício  sobre  a  irregularidade,  compareceu  à  autarquia  e  se
comprometeu a realizar a devolução dos valores recebidos indevidamente. Débito quitado com a
Previdência Social. 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.

098. Processo: 1.26.000.001753/2015-65 Voto: 7132/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado a partir de expediente do 4º OCC da PR/PE, objetivando
instruir  a NF nº 1.26.000.003663/2014-28 (autuada em sede de controle  externo da atividade
policial). Solicitação de informações sobre as medidas empreendidas para a alienação de veículos
vinculados a feitos judiciais e depositados no pátio da Superintendência do DNIT em Pernambuco.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento de alienação antecipada dos
veículos vinculados a um dos processos (0000791-65.2013.4.05. 8300) chegou a ser iniciado,
mas não houve interessados em adquirir os bens em leilão. Informação de que o segundo feito
(0020193-06.2011.4.05.8300) tramita em fase recursal perante o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, que, até 15/09/2016, ainda não havia prestado informações mais precisas acerca dos
veículos apreendidos. 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.

099. Processo: 1.26.005.000096/2014-16 Voto: 7300/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  de  Acompanhamento  destinado  a  acompanhar  a  realização  de
delação premiada relativa aos fatos apurados em ações penais instauradas perante o Juízo da
23ª  Vara  Federal  de  Pernambuco.  Os  réus  eram  suspeitos  de  participarem  de  esquema
fraudulento  de  estelionato  previdenciário.  CP,  art.  171,  §3º.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). As informações prestadas por um dos réus já foram investigadas nos autos
de  Inquérito  Policial  nº  0253/2011-4/DPF/CRU/PE  e  estão  sendo  investigadas  no  Registro
Especial nº 0004/2016-DPF/CRU/PE, sendo acostada aos autos do referido registro a Informação
Policial nº 058/2016-UIP/CRU/PE, que registrou não ter identificado continuidade delitiva de outros
dois réus. As ações penais em trâmite já foram julgadas e os réus condenados. 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.

100. Processo: 1.27.000.000251/2015-80 Voto: 7140/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) encaminhado pelo
Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF),  comunicando  a  ocorrência  de
movimentação financeira  supostamente atípica,  de que trata  a Lei  nº  9.613/98,  por  empresas
integrantes  de  um  grupo  econômico.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências investigatórias preliminares realizadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Teresina/PI  e  pela  Polícia  Federal,  objetivando  a  eventual  materialização  de  ilícitos  penais.
Informações  no  sentido  de  que  o  RIF  é  compatível  com  a  magnitude  e  a  expressividade
econômico  do  grupo  empresarial  reportado  no  expediente  do  COAF.  Conclusão  firmada pela
equipe de inteligência da Polícia Federal, bem como pela Receita Federal do Brasil, que noticiou a
realização  periódica  de  cruzamento  entre  a  movimentação  financeira  de  pessoas  físicas  e
jurídicas  com  a  receita  e  os  rendimentos  declarados  e,  quando  constatada  divergência
considerada relevante, os contribuintes são incluídos na programação da ação fiscal.  Falta de
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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.

101. Processo: 1.27.000.001900/2016-41 Voto: 7100/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo
único, III). Arrombamento ocorrido em agência dos Correios localizada no município de São Félix
do Piauí/PI, com danificação da porta da frente. Não houve subtração de dinheiro, visto que o
cofre  da  agência  estava  desativado.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  As
imagens  da  câmera  de  segurança  não  permitem  identificar  o  criminoso  que  estava  usando
máscara. 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.

102. Processo: 1.29.000.001503/2016-02 Voto: 7172/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) encaminhado pelo
Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF),  comunicando  a  ocorrência  de
movimentação financeira atípica, de que trata a Lei nº 9.613/98, por empresa sediada na cidade
de Alvorada/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela
Assessoria de Pesquisa e Análise da PR/RS. Procedimentos criminais em curso perante a Justiça
Estadual por crimes contra a ordem tributária. Possibilidade de ocorrência de ilícito tributário no
âmbito federal,  tendo em vista a suposta existência de uma rede de movimentação financeira
destinada, no dizer do próprio COAF, a burlar eventuais bloqueios judiciais que recaiam sobre as
contas das empresas investigadas. Compartilhamento das informações com a Receita Federal do
Brasil, a fim de que sejam avaliados tais indícios e, em sendo o caso, instaurado o procedimento
fiscalizatório. 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.

103. Processo: 1.29.000.002669/2016-38 Voto: 7133/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional da Polícia Federal no
Rio  Grande  do  Sul  para  apurar  a  invasão  do  prédio  da  Gerência  Executiva  do  INSS  por
manifestantes ligados à Frente Gaúcha em Defesa da Previdência Social, que exigiam a volta do
Ministério  da  Previdência  Social,  extinto  por  ato  do  Presidente  da  República.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que não foram registrados danos ao patrimônio
da  autarquia,  tendo  sido  o  prédio  desocupado  uma  semana  após  a  invasão,  mediante
determinação judicial. Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

104. Processo: 1.29.000.002715/2016-07 Voto: 7141/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) encaminhado pelo
Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF),  comunicando  a  ocorrência  de
movimentação financeira atípica, de que trata a Lei nº 9.613/98, por empresa sediada na cidade
de São Paulo/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela
Assessoria de Pesquisa e Análise da PR/RS, não se verificando, contudo, antecedentes criminais
ou  investigações  que  envolvam  pessoas  físicas  e  empresas  vinculadas  a  referidas
movimentações, as quais poderiam indicar eventual crime de lavagem de dinheiro. Possibilidade
de ocorrência de ilícito tributário, tendo em vista a desproporção entre o faturamento declarado
(R$ 12.000,00)  e os valores movimentados pela empresa. Compartilhamento das informações
constantes deste feito com a Receita Federal do Brasil, a fim de que sejam avaliados tais indícios
e, em sendo o caso, instaurado o procedimento fiscalizatório. 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.

105. Processo: 1.29.000.003171/2016-92 Voto: 7137/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de expediente do Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Porto
Alegre/RS para apurar possível prática de crime de falso testemunho nos autos de reclamatória.
CP,  art.  342.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais  inconsistências
verificadas no depoimento de uma testemunha que apenas retratam a diferença de percepção
sensorial sobre a verdade real dos fatos, absorvidos de modo distinto. Relato testemunhal que
não  teve  o  condão  de  interferir  no  desfecho  da  lide,  pois  o  juízo  desconsiderou  o  teor  do
depoimento ao proferir a sentença. Ausência de indícios de má-fé ou vontade livre e consciente de
ludibriar  o juízo.  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.

106. Processo: 1.29.002.000125/2016-11 Voto: 7209/2016 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  a  partir  de  manifestação  anônima  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão para apurar  suposta prática do crime de estelionato contra  o  INSS,
consistente no recebimento indevido do benefício de auxílio-doença. CP, art. 171, § 3º. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Gerência Executiva da autarquia previdenciária
em Caxias do Sul/RS encaminhou cópia do processo administrativo do beneficio concedido ao
segurado, que se iniciou em 23/06/2013 e foi suspenso em 31/10/2013 por limite médico, mas
restabelecido  em  01/03/2014  por  determinação  judicial  (Processo  nº  5000269-
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33.2014.404.7107/RS). Ilícito penal não evidenciado, pois o pagamento do benefício encontra-se
respaldado  por  decisão  judicial  proferida  após  laudo  de  exame  pericial  que  confirma  a
incapacidade laboral do beneficiário. 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.

107. Processo: 1.30.001.000391/2014-71 Voto: 7139/2016 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.  Expediente
instaurado a partir de representação formulada por um Tenente Coronel da Reserva Remunerada
do Exército Brasileiro,  com pedido de anulação das punições de repreensão e prisão por ele
sofridas durante o período de regime militar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Postulação  encaminhada  à  Presidência  da  República,  à  Secretaria  de  Direitos  Humanos  e,
posteriormente, à Comissão Nacional da Verdade. Suposta perseguição sofrida no período de
ditadura  militar,  além  de  cerceamento  de  defesa  e  tortura.  Pleito  de  anulação  das  sanções
negado.  Expediente  ora  instruído  apenas  com  cópias  do  requerimento  endereçado  à  então
Presidente  da  República  e  da  promoção  de  arquivamento  relativa  à  Notícia  de  Fato  nº
1.30.001.006497/2013-06 (instaurada no âmbito da PFDC),  desacompanhadas de documentos
comprobatórios aptos a corroborar as alegações do representante. Ausência de lastro probatório
mínimo.  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.

108. Processo: 1.30.001.003825/2012-23 Voto: 7138/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio  durante o  regime militar  praticado contra  FÉLIX ESCOBAR (Comissão Nacional  da
Verdade,  Relatório,  Volume  III,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  746/748).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Vítima que residia em Duque de Caxias/RJ e atuava
como militante da organização Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8) e presidente do
sindicato  dos camponeses.  Conforme documento do DOPS, de 29/5/1964,  era  descrito  como
comunista, irmão de Manuel Escobar Sobrinho, este já preso. Esteve oito meses na Rússia. Não
tem aparecido.  Diligências  realizadas  pela  PR/RJ,  que  não  obteve  êxito  na  identificação  de
testemunhas ou suspeitos. Caso em que não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja
pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade de identificação dos possíveis autores intelectuais e
dos executores. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

109. Processo: 1.30.001.003893/2012-92 Voto: 7206/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio durante o regime militar praticado contra ÍSIS DIAS DE OLIVEIRA (Comissão Nacional
da Verdade,  Relatório,  Volume II,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  831/835).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Vítima que atuava como militante da Ação Libertadora
Nacional  ANL, realizou treinamento de guerrilha em Cuba e, em 1969, retornou clandestinamente
ao Brasil, figurando como ré em seis processos, acusada de ter assaltado um hospital, depredado
postos  de  gasolina  e  participado  de  roubo  a  bancos.  Presa  em 30/01/1972  por  agentes  do
Exército e declarada desaparecida após a impetração do terceiro habeas corpus. Caso em que
não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade
de identificação dos possíveis autores intelectuais e dos executores. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual.  Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª
CCR. Homologação do arquivamento.

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

110. Processo: 1.30.019.000031/2015-61 Voto: 7264/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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
funcionários  da  Caixa  Econômica  Federal  na  cidade  de  Araruama/RJ,  em  virtude  do  não
cumprimento de ordens exaradas do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Teresópolis/RJ. CP,
art.  330.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Verificação, no caso,  de atraso
justificado  no  cumprimento  da  ordem judicial,  pois  constatada  a  necessidade de  consulta  ao
arquivo geral  da instituição bancária localizado na cidade de Belo Horizonte/MG. 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.

111. Processo: 1.36.000.000033/2015-36 Voto: 7237/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho
de Palmas/TO para apuração de possível crime contra a honra (injúria), relacionado com fatos
objeto de reclamatória.  CP, art.  140.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Comparecimento do investigado ao MPF, que negou ter proferido as palavras ofensivas relatadas
pelo oficial de justiça. Indicativos de que houve uma mera insatisfação quando realizada a sua
notificação. Declarações que, se porventura forem tomadas como verdadeiras, evidenciam uma
manifestação  genérica  alusiva  às  dificuldades  enfrentadas  pelo  empresariado,  não  sendo
endereçadas a um determinado juiz. Ausência do ânimo de injuriar. 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.

112. Processo: 1.36.000.000106/2015-90 Voto: 7239/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90,
art.  1°),  tendo  em  vista  a  redução  de  tributos  ante  a  omissão  de  escrituração  contábil  de
operações de crédito e, por conseguinte, das receitas correntes de empresa privada. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de que o débito em nome
da  empresa  foi  extinto  por  cancelamento.  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.

Outras deliberações(Arquivamento)

113. Processo: 1.14.000.001807/2016-94 Voto: 7208/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o comunicante relata ter sido vítima, em uma página de rede social, de crime
contra a honra e comentários racistas. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio
de Atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). O fato de o crime ter sido cometido por meio da rede
mundial de computadores, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. Aplicação do
Enunciado nº 50 (97ª Sessão de Coordenação, de 11/05/2015). Fato que não indica a ocorrência
de qualquer ilícito penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

114. Processo: JF-SAN-0005135-33.2016.4.03.6104-
TC

Voto: 7317/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  OCORRIDO  À  BORDO  DE  NAVIO.  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES. NÃO HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito policial instaurada para apurar suposto crime de furto, no interior
de navio atracado no Porto de Santos/SP. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  aduzindo que a conduta criminosa não
atingiu  diretamente  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  já  que  o  navio  encontrava-se
atracado para operação de carregamento. Discordância do Juiz Federal. 3. Autos encaminhados à
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 4. A Constituição Federal,
em seu art. 109, IX, expressamente aponta a competência da Justiça Federal para processar e
julgar  "os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves,  ress alvada a competência  da
Justiça  Militar".  5.  Em razão  da  imprecisão  do  termo  "navio"  utilizado  no  referido  dispositivo
constitucional,  a  doutrina e  a jurisprudência  construíram o entendimento de que "navio"  seria
embarcação de grande porte o que, evidentemente,  excluiria a competência para processar e
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julgar  crimes  cometidos  a  bordo  de  outros  tipos  de  embarcações,  isto  é,  aqueles  que  não
tivessem  tamanho  e  autonomia  consideráveis  que  pudessem  ser  deslocados  para  águas
internacionais.  (CC  118.503/PR,  Rel.  Min.  Rogerio  Schietti  Cruz,  Terceira  Seção,  julgado  em
22/04/2015, DJe 28/04/2015) 6. No caso em exame, não resta dúvida de que a embarcação é
considerada de grande porte e com plena capacidade de realização de deslocamento para águas
internacionais,  o que evidencia o interesse da União e,  consequentemente, a competência da
justiça  federal  para  o  seu julgamento.  7.  Designação de  outro  membro  do Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

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

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

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

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CP) PRATICADO
EM DESFAVOR DA ANVISA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE AJUDA DE CUSTO, MEDIANTE
USO DE DOCUMENTO FALSO. MPF:  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM
JUÍZO  ANCORADO  NA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  REMESSA
DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR. RESSARCIMENTO QUE NÃO OBSTA À CONFIGURAÇÃO DO
CRIME. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. BEM JURÍDICO TUTELADO QUE IMPEDE A
APLICAÇÃO  DA  BAGATELA.  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DELITIVAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de estelionato
majorado  (art.  171,  §  3º,  do  CP)  em  desfavor  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária
(ANVISA), tendo em vista recebimento indevido de ajuda de custo por servidor, no valor de R$
2.749,87,  no  pretérito  ano  de  2005,  mediante  uso  de  conta  de  água  falsa.  2.  Pedido  de
arquivamento do apuratório  em Juízo  pelo  Procurador  da República  oficiante,  com arrimo na
aplicação do princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. Remessa dos autos a
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP e do art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93).
5.  Arquivamento  inadequado.  6.  Ressarcimento  aos  cofres  da  autarquia  que  não  obsta  à
configuração do crime, podendo ensejar,  tão só,  posteriormente,  eventual  diminuição da pena
imposta pelo Magistrado. 7. Alta reprovabilidade da conduta examinada. 8. Bem jurídico tutelado
que impede a aplicação do princípio da bagatela. 9. Indícios suficientes de autoria e materialidade
delitivas. 10. Designação de outro Membro do Ministério Publico Federal para dar prosseguimento
à persecução penal.

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

116. Processo: JF/CE-0011310-25.2010.4.05.8100-
INQ

Voto: 7348/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.
337-A).  MPF:  PEDIDO  DE ARQUIVAMENTO  DO APURATÓRIO EM JUÍZO  ANCORADO  NA
ATIPICIDADE DA CONDUTA E NA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DO JUIZ
FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO E
ERRO DE PROIBIÇÃO QUE DEVEM SER DIRIMIDOS NO CURSO PROCESSUAL. DELITO DE
NATUREZA  MATERIAL.  CRÉDITO  PREVIDENCIÁRIO  QUE  AINDA  NÃO  SE  ENCONTRA
DEFINITIVAMENTE  CONSTITUÍDO.  INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE
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OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-
A) praticado por diretor financeiro de entidade assistencial, no período de 03/2006 a 12/2007. 2.
Os valores dos débitos previdenciários são de R$ 2.473,69 (dois mil quatrocentos e setenta e três
reais e sessenta e nove centavos) e R$ 918.939,68 (novecentos e dezoito mil novecentos e trinta
e nove reais e sessenta e oito reais). 3. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo
Procurador da República oficiante, com amparo na atipicidade da conduta, pela ausência de dolo
ou  presença  de  erro  de  proibição,  e  na  extinção  da  punibilidade,  pela  prescrição  penal.  4.
Discordância do Juiz Federal. 5. Remessa dos autos a este Colegiado (art. 28 do Código de Ritos
Penais cumulado com art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93). 6. Arquivamento prematuro.
7. Atual estágio da persecução criminal que só admite o arquivamento se ausentes elementos
mínimos  da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  e  após  esgotadas  as  diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 8. Mero
depoimento  prestado  pelo  investigado,  em  sede  policial,  no  sentido  de  que  não  tinha
conhecimento do dever de pagar as contribuições à Previdência Social, por ser a instituição uma
entidade assistencial, que não é capaz, por si só, de infirmar o dolo da conduta, nem permitir a
conclusão de ocorrência de erro de proibição, sobretudo por se estar diante de sonegação de
significativo valor fiscal, a merecer maior cautela. 9. Teses que devem ser afastadas, ou não, no
curso processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 10. Crime previsto no art. 337-A
do Código Penal que é de natureza material, segundo a doutrina e a jurisprudência, não havendo
cogitar, até o momento da consumação delitiva, contagem do prazo prescricional. 11. Informação
da Receita federal, na hipótese, de não restar o crédito previdenciário adversado definitivamente
constituído, não havendo falar, portanto, em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal. 12. 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.

117. Processo: JF/PR/PAT-5002374-
40.2015.4.04.7012-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7347/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

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

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

118. Processo: JF-SOR-0007239-77.2016.4.03.6110-
INQ

Voto: 7296/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ARTIGO 334).  VALOR DO TRIBUTO
ILUDIDO  SUPERIOR  A  R$  10.000,00.  MPF:  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REVISÃO (ARTIGO 28 DO CPP CC. O ARTIGO 62, INCISO IV, DA LC Nº 75/93).
INAPLICABILIDADE.  VALOR  DO  TRIBUTO  ILUDIDO  SUPERIOR  A  DEZ  MIL  REAIS.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado com o fim de apurar a suposta
prática de crime de descaminho (art. 334 do Código Penal), tendo em vista ilusão de tributos no
montante de R$ 17.075,91. 2. Pedido de arquivamento com arrimo no princípio da insignificância,
haja  vista  que  o  valor  dos  tributos  iludidos  para  não  ultrapassaria  o  teto  de  R$  20.000,00.
Discordância do Magistrado. 3. Aplicação, no caso, do Enunciado 49 desta 2ª CCR: Admite-se o
valor  fixado no art.  20,  caput,  da Lei  nº  10.522/2002 (R$ 10.000,00)  como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta (61ª Sessão de Coordenação de 04/03/2013). 4. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

119. Processo: 1.19.001.000132/2016-70 Voto: 7345/2016 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).
OBTENÇÃO  DE  BENEFÍCIO  ASSISTENCIAL  MEDIANTE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES INSTALADO ENTRE MEMBROS DO MPF. REMESSA
DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR/MPF. PROCEDIMENTO QUE DEVE TRAMITAR NO LOCAL EM
QUE OBTIDAS AS VANTAGENS ILÍCITAS (URBANO DOS SANTOS/MA). APLICAÇÃO DO ART.
70 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR SUSCITANTE (PR/MA)
PARA PROSSEGUIR NO FEITO. 1. Notícia de fato autuada para apurar suposta prática de crime
de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, tendo em vista obtenção indevida de benefício assistencial, mediante uso de documento
falso.  2.  O Procuradora da República  atuante na Procuradoria  da República no Município  de
Imperatriz/MA, por entender ter se consumado o crime examinado em Urbano Santos/MA, local
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em que sediada a respectiva agência bancária, remeteu os autos à Procuradoria da República no
Estado do Maranhão, com atribuição sob aquela municipalidade. 3. O Procurador da República
oficiante na PR/MA, a seu turno, reputou ser de atribuição da PRM  Imperatriz/MA a apuração do
delito, porque naquele Município ocorreu a obtenção da benesse, que se deu mediante uso de
documento falso, em prejuízo da agência do INSS ali situada, bem como se deu todo trâmite da
concessão, com o crédito financeiro resultante do ardil empregado, sendo, inclusive, o local em
que estão as provas de autoria e materialidade delitivas. Suscitou este Membro ministerial, em
seguida, conflito negativo de atribuições perante esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal. 4. Hipótese examinada que versa sobre legítimo conflito de atribuições
entre Membros do MPF, pelo que se conhece da presente remessa. 5. No mérito, razão assiste ao
Procurador suscitado. 6. O art. 70, caput, da Lei Penal Adjetiva dispõe que a competência será, de
regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar
em que for praticado o último ato de execução.. 7. Na hipótese em apreço, deve-se considerar
que a obtenção indevida das vantagens ocorreu em Urbano dos Santos/MA (sob atribuição da
PR/MA), pois ali o agente obteve, de fato, a vantagem indevida, efetuando os saques em agência
bancária,  consumando,  assim,  o  delito.  8.  Precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC
124.717/PR, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira - Desembargadora Convocada do TJ/PE -,
Terceira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 12/12/2012). 9. Conhecimento do conflito negativo
de atribuição. Atribuição do Procurador suscitante, atuante na PR/MA, para prosseguir no feito.

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

120. Processo: 1.15.002.000409/2016-01 Voto: 7308/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (ART. 16, LEI Nº
7.492/86).  REVISÃO DE DECLÍNIO (E.  Nº  32,  2ªCCR).  COMPRA PREMIADA.  ESTUDO DO
GRUPO  DE  TRABALHO  DE  CRIMES  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL
(PROCESSO Nº 1.00.000.008497/2014-62). ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.  1.  Trata-se de Notícia  de Fato  instaurada a partir  de
representação feita  pela  Ordem dos Advogados do Brasil  -  OAB,  na qual  relata  a prática da
chamada  compra  premiada  por  empresa  individual.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o declínio de suas atribuições, ressaltando que o fato descrito na representação não
afeta bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades, podendo configurar, em tese,
crime de estelionato e contra a economia popular. 3. Conforme estudo do Grupo de Trabalho (GT)
de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Procedimento nº 1.00.000.008497/2014-62), a
prática denominada compra premiada não é consórcio (art.  2º da Lei nº 11.795/08).  Contudo,
também não  configura  pirâmide  financeira.  4.  De  acordo  com referido  estudo,  os  elementos
essenciais da captação antecipada de poupança popular são encontrados na compra premiada
(Lei nº 5.768/71). A captação antecipada de poupança ocorre quando os recursos coletados da
população são utilizados para entrega, apenas no futuro, daquilo que desejam os consumidores
que entregaram sua renda. Ao invés de juntarem eles próprios seus recursos para obtenção do
que desejam, fornecem numerário durante determinado período para que outrem se encarregue
de fazê-lo por eles. 5. A compra premiada, consoante conclusão do GT, envolve a captação e
administração  de  poupança  atípica.  Por  isso,  os  captadores  são  equiparados  a  instituições
financeiras  para  os  fins  do  art.  1º,  caput,  da Lei  7.492/86  (Lei  dos  crimes contra  o  Sistema
Financeiro Nacional), de modo que o seu desempenho sem autorização do Ministério da Fazenda
configura, em tese, o crime previsto no art. 16 da referida Lei. 6. Tratando-se de crime contra o
sistema financeiro nacional, a atribuição para promover a persecução penal cabe ao Ministério
Público  Federal.  7.  Precedentes  da  2ª  CCR:  DPF/MPBA/PA-00111/2011-INQ,  Voto-Vista  nº
130/2014, 613ª Sessão de Revisão, 15/12/2014; Procedimento MPF nº 1.19.001.000200/2015-10,
Voto nº 4984/2015, 625ª Sessão de Revisão, 10/08/2015. 8. Não homologação do declínio de
atribuições. Designação de outro membro para dar continuidade à persecução penal.

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

121. Processo: 1.30.001.003888/2012-80 Voto: 156/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: VOTO-VISTA.  PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  HOMICÍDIO,
OCULTAÇÃO DE CADÁVER E  SEQUESTRO.  REGIME MILITAR.  JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO
MEMÓRIA E VERDADE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO ANCORADA NA
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA E DE DILIGÊNCIAS VIÁVEIS A ESCLARECÊ-
LA.  REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  EXISTÊNCIA  DE  PONTOS  FÁTICOS
CONTROVERTIDOS.  POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  MEDIDAS  ELUCIDATIVAS.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Procedimento  investigatório  criminal  instaurado
para  apurar  crimes  de  homicídio,  ocultação  de  cadáver  e  sequestro  praticados  por  agentes
estatais, durante o Regime Militar (Justiça de Transição  Memória e Verdade), contra HONESTINO
MONTEIRO  GUIMARÃES,  preso,  no  Rio  de  Janeiro/RJ,  em  10/10/1973,  e  desaparecido
(Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.
1320/1324). 2. Trâmite do apuratório que se deu inicialmente na Procuradoria da República no
Estado do Rio de Janeiro, ali tendo sido realizadas diversas diligências elucidativas acerca do
caso  em questão.  No entanto,  após  envio  de documentação  pelo  Coordenador  do Grupo de
Trabalho sobre Justiça de Transição, consubstanciada no relatório da Comissão de Verdade da
Universidade  de  Brasília   UNB e  na  cópia  integral  do procedimento  administrativo  de anistia
política  post  mortem do anistiado citado,  remetido pela  Comissão de Anistia  do Ministério  da
Justiça, com indícios de que a vítima, após ter sido presa no Rio de Janeiro, teria sido transferida
para  o  Pelotão  de Investigações Criminais  de  Brasília,  em dezembro  de  1973,  o  Procurador
atuante  declinou  de  suas  atribuições  à  Procuradoria  da  República  no  Distrito  Federal.  3.  A
Procuradora da República oficiante na PR-DF, todavia,  promoveu o arquivamento do caderno
inquisitivo, ressaltando a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências viáveis e
aptas a esclarecê-la, sobretudo diante do decurso de mais de 42 (quarenta e dois) anos da data
da prisão do ex-militante, bem como a clandestinidade de todas as etapas do desaparecimento,
desde a privação da liberdade à morte, sob tortura ou por execução, até à ocultação do cadáver e
de informações sobre seu paradeiro. 4. Remessa dos autos esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão (Lei  Complementar nº 75/93, art.  62, inc.  IV).  5. A Relatora Subprocuradora-Geral  da
República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen homologou o arquivamento do feito,  acolhendo,
como razões de decidir, os fundamentos invocados pela Procuradora oficiante. 6. Pedido de vista.
7. Arquivamento prematuro. 8. Presença de indícios e de provas testemunhais e documentais no
sentido de ter sido a vítima trazida para Brasília. Constatação dos seguintes relevantes pontos
fáticos:  1)  telefonema recebido  pela  mãe de  Honestino,  com promessa  de  visita  ao  filho  no
Pelotão de Investigações Criminais, em Brasília, posteriormente à data da prisão; 2) Brasília como
cúpula da repressão política e local onde Honestino exerceu a ativa militância; 3) testemunhas
diretas e indiretas afirmaram ter visto a vítima, em péssimas condições, em Quartel da Polícia do
Exército e em Hospital das Forças Armadas, em Brasília; 4) militar que testemunhou, sob sigilo,
afirmou ser possível estar o corpo da vítima enterrado em cemitério clandestino na cidade de
Formosa/GO, tendo a Comissão Anísio Teixeira (Unb) requirido diligências neste sentido à CNV,
restando registrado nos autos, todavia, tão somente, não ter sido realizada a medida investigativa;
e  5)  documento  com  data  posterior  (janeiro  de  1974)  à  data  da  prisão  (10/10/1973)  e
desaparecimento  de Honestino  que  dá conta  de que seu  tio  fazia  parte  da Subcomissão  de
Segurança Pública no Estado de Goiás, tendo tal órgão estadual sugerido oitiva do preso acerca
da  relação  de  parentesco  direto  com  o  Membro  público.  9.  Procuradora  oficiante  que  não
procedeu a nenhuma diligência para esclarecer os pontos controvertidos.  10.  Necessidade de
adoção das seguintes medidas, sem prejuízo de outras consideradas importantes para o deslinde
do feito: oitiva de rurícolas e circunvizinhos da zona rural que confrontam com os limites da região
Lagoa Feia, no campo de instrução do Exército de Formosa/GO; localização e, se possível, nova
oitiva das testemunhas diretas e indiretas reportadas pelo Membro ministerial às fs. 237 e 237v,
sobretudo as que alegaram ter visto a vítima em Brasília/DF; e localização e, se possível, nova
oitiva  do  mencionado  militar  (nome  sob  sigilo)  e  do  tio  de  Honestino,  que  fazia  parte  da
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Subcomissão  de  investigação  estadual  em  Goiás.  11.  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 proferido pelo Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. A
relatora, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, retificou oralmente o voto proferido na Sessão
656,  de  22/08/2016,  acompanhando  a  divergência  pela  não  homologação  do  arquivamento.
Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

122. Processo: 1.14.013.000051/2016-17 Voto: 7322/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Comunicação  de
movimentação financeira atípica por parte de pessoas físicas. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência
de crimes antecedentes de competência da Justiça Federal (agiotagem). 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).  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.

123. Processo: 1.19.000.000003/2016-91 Voto: 7327/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crimes contra a honra (CP, arts. 139 e 140). Representante,
que atualmente ocupa o cargo de Deputado Federal, comunica a existência de matéria ofensiva a
sua honra e a sua reputação, veiculada por meio de jornal e blog na internet. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Súmula n° 147 do STJ: Compete à Justiça Federal processar e
julgar  os  crimes  praticados  contra  funcionário  público  federal,  quando  relacionados  com  o
exercício da função. Eventuais crimes contra a honra que não foram praticados, em tese, por
motivos vinculados essencialmente ao representante em razão do mandato de Deputado Federal.
Ofensas que se referem a fatos ocorridos no exercício do cargo do Poder Executivo Estadual, que
o  representante  ocupava  anteriormente  (Secretário  de  Estado).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

124. Processo: 1.23.005.000169/2016-35 Voto: 7306/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato. Representação oriunda da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando a prática
do  crime de  extorsão  (CP,  art.  158).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).
Conduta praticada contra particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

125. Processo: 1.26.001.000417/2016-76 Voto: 7298/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  encaminhada  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
noticiando  irregularidades  consistentes  no  tratamento  dispensado  a  soldados  por  parte  de
Coronel. Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ª CCR). Condutas envolvendo possível excesso
de  poder  hierárquico.  Supostos  crimes  cometidos  por  militar  em  situação  de  atividade  ou
assemelhado,  contra  militar  na  mesma  situação  ou  assemelhado  (art.  9ª,  II,  a,  do  CPM).
Competência da Justiça Militar da União. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Militar.

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

126. Processo: 1.30.009.000051/2016-32 Voto: 7290/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que particular teria sofrido
golpe ao fazer tentar fazer operação em caixa eletrônico pertencente à CEF. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Verifica-se que a única pessoa mantida em erro em
decorrência do crime de estelionato foi  a vítima particular.  Prejuízo suportado unicamente por
particular. Informação da CEF dando conta de que não sofreu qualquer prejuízo com a conduta
criminosa. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

127. Processo: 1.34.003.000439/2016-44 Voto: 7295/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184, §2°). Apreensão de
DVDs gravados,  supostamente  produzidos  sem a autorização  dos  titulares  do direito  autoral.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR). Mercadorias que estavam expostas à venda em
área urbana conhecida como camelódromo. Inexistência de prova de internalização das mídias
contrafeitas  pelo  autuado.  Precedente  STJ (CC 130.595/PR,  Rel.  Min.  Rogerio  Schietti  Cruz,
Terceira Seção, DJe 30/04/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

128. Processo: DPF-UDI-00384/2015-INQ Voto: 7293/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Pessoa não identificada teria
realizado a baixa irregular de gravame que recaia sobre veículo financiado pela Caixa Econômica
Federal,  utilizando-se da internet para tanto. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV).
Apesar das diligências realizadas, não foi possível identificar os dados do cliente que utilizou o IP
para a prática do crime. Ausência de indícios mínimos de autoria. Homologação do arquivamento.

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

129. Processo: JF/PE-INQ-0011071-
27.2015.4.05.8300

Voto: 7331/2016 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

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

Ementa: Inquérito policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Crime de moeda
falsa (CP, art. 289, §1º). Policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de dois indivíduos por
portar  23  pedras  de  crack  e  cinco  cartuchos  para  pistola.  Após  a  prisão,  os  presos  teriam
oferecido R$ 5.000,00 aos policiais para serem soltos, oportunidade na qual também prenderam a
prima de um deles que teria indo entregar o dinheiro em uma caixa de sapato. Do total de 278
notas,  9  eram falsas,  duas de 20 reais  e  7  de cinquenta reais.  Em depoimento,  a  prima do
acusado declarou que o dinheiro foi arrecadado com as esposas dos presos, além de ter recebido
R$ 30,00 reais da esposa de seu primo para ir entregar o dinheiro aos policiais. O membro do
parquet promoveu o arquivamento do crime de moeda falsa por ausência de dolo da investigada.
Discordância do magistrado. Com razão o Procurador da República oficiante, já que da análise
dos elementos  carreados aos  autos,  não  se  vislumbra  dolo  da  investigada  em introduzir  em
circulação moeda falsa. O contexto fático permite concluir que a investigada se restringiu apenas
a  entregar  os  valores  aos  policiais,  não  tendo  conhecimento  da  falsidade  das  cédulas  nem
participado de sua arrecadação. O dinheiro em questão, arrecadado em curto período de tempo,
por pessoas diversas e de baixa instrução, além do pequeno número de cédulas falsas dentre o
total entregue aos policiais, mostra-se muito provavelmente fruto da atividade dos investigados,
qual seja o tráfico de entorpecentes. Ausência de dolo. Insistência no arquivamento.

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

130. Processo: SRPF-AP-00253/2015-INQ Voto: 7313/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  policial.  Crime  de  roubo  (CP,  art.  157,  §2º,  II)  praticado  em desfavor  da  Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Informação 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
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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.

131. Processo: 1.14.008.000195/2016-42 Voto: 7320/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Noticia de fato. Suposta prática do crime do art. 183 da Lei nº 9472/97. Radiodifusão conforme
denuncia  encaminhada  pela  Agência  Nacional  de  Telecomunicações   ANATEL.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Estação de rádio clandestina operada remotamente
em lugar ermo. Não identificação do responsável pela emissora. Ausência de indícios de autoria
delitiva. Homologação do arquivamento.

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

132. Processo: 1.15.000.000480/2016-04 Voto: 7342/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação Fiscal para Fins Penais. Supostos crimes de apropriação indébita
previdenciária (CP, art. 168-A), de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e de
sonegação de tributo federal (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. I) atribuídos a diretor de hospital público,
no  período  de  01/2010  a  12/2011.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências.  Fatos  conexos  à  Ação  Penal  nº  0002715-95.2014.4.05.8100,  que  apurou  fatos
similares, relativos a outro período, absolvendo o mesmo agente, por inexigibilidade de conduta
diversa e por ausência de elemento subjetivo. Oitiva do investigado, que apresentou plausíveis
razões para o  não pagamento  dos  débitos  nas  datas estabelecidas,  dentre  elas:  (...)  que os
débitos em tela e os que já foram parcelados ocorreram no âmbito de uma grande crise pela qual
passaram muitos hospitais; () que essa crise foi gerada nos hospitais que trabalham com o SUS;
() que houve grandes atrasos nos repasses do SUS; que nessa situação de crise o hospital teve
que pagar grandes despesas, optando por pagar primeiro dívidas com folhas de pagamento; que
o hospital ainda tem grandes dívidas com fornecedores; que o hospital responde a uma ação de
execução civil de uma dívida expressiva; (...) teve que contar com ajuda da sociedade civil (...), os
quais enviaram suprimentos básicos para o hospital; que no ano de 2007 a energia elétrica do
Hospital  ()  chegou a ser  cortada;  que os valores relativos aos DEBCADs objeto  do presente
processo  não  foram  destinados  a  outra  finalidade,  mas  simplesmente  o  Hospital  não  tinha
recursos para pagar tais tributos; que a atual situação financeira do Hospital (...) ainda é muito
delicada, tendo a direção da entidade buscado soluções junto ao governo para viabilização de
projetos que financiem as atividades do hospital; () que o Hospital () é totalmente filantrópico,
sendo  de  reconhecido  como  de  utilidade  pública  nos  âmbitos  municipal,  estadual  e  federal,
gozando da imunidade de tributos e contribuições previdenciárias patronais (...). Ausência de dolo
na  conduta  analisada.  Atipicidade  penal.  Precedentes  desta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e
Revisão (Procedimento MPF n° 1.34.007.000098/2014-13, julgado na Sessão de Revisão n° 599,
em  26/05/2014,  à  unanimidade;  Procedimento  MPF  nº  1.34.007.000143/2014-21,  julgado  na
Sessão de Revisão n° 613, em 15/12/2014, à unanimidade). Homologação do arquivamento.

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

133. Processo: 1.16.000.002102/2015-39 Voto: 7344/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Recurso  do  representante.  Notícia  de  fato.  Representação  identificada.  Pedido  de  atuação
unificada de Membros do Ministério Público Federal em temas acerca de títulos de capitalização.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de relato de fato novo a justificar
o desarquivamento do apuratório. Improvimento do recurso para insistir no arquivamento do feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo improvimento do
recurso para insistir no arquivamento do feito, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

134. Processo: 1.18.000.000701/2015-43 Voto: 7304/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Informação
proveniente da Receita Federal dando conta da inexistência de crédito definitivamente constituído.
Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário,
de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

135. Processo: 1.21.000.000409/2016-16 Voto: 7325/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Noticia de fato.  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 pessoa
física. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Noticia de que o investigado seria
divulgador de uma empresa atuante no comércio de moeda virtual e outra de marketing multinível,
investigada  pela  pratica  de  piramide  financeira.  Hipótese  em  que  os  elementos  iniciais  não
evidenciam  a  ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de  competência  da  Justiça  Federal.
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).  Noticia  já  encaminhada  a  Receita
Federal do Brasil para ciência e subsídio para eventual ação fiscal. Desnecessidade do declínio
de atribuição já que o RIF também foi encaminhado ao Ministério Público Estadual. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação de arquivamento com as ressalvas prevista
do 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.

136. Processo: 1.22.013.000041/2016-18 Voto: 7324/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representante  narra  situação  de  possível  violência  de  gênero  praticada  por
professor  de faculdade.  Suposto crime de Assédio  sexual (CP, art.  216-A).  Professor que,  ao
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encaminhar e-mail para a turma contendo material de revisão para as provas, se referia as alunas
como meninas gostosas e os alunos como cabras da peste. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Depoimentos  de testemunhas e  da própria  representante
afirmando desconhecer qualquer conduta do professor com o intuito de constranger as alunas
com o intuito de obter qualquer vantagem ou favorecimento de natureza sexual. Expressões de
mal gosto que, contudo, não configuram qualquer ilícito penal. 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.

137. Processo: 1.22.014.000065/2014-97 Voto: 7316/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUN DE SÃO 
JOÃO DEL REI/LAVRAS

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

Ementa: Procedimento preparatório. Possível crime de violação de direito autoral (CP, artigo 184, caput).
Representação de candidato a concurso da Universidade Federal de São João Del-Rei  UFSJ
para o cargo de professor, relatando que o candidato classificado em primeiro lugar teria utilizado
passagem de texto em sua prova sem, contudo, citar a fonte. Revisão de arquivamento (Lei 75/93,
artigo 62, inciso IV). Autos provenientes da 1ª CCR que entendeu não ter ocorrido omissão da
UFSC na apuração do suposto plágio. Quanto ao crime de violação de direito autoral (CP, artigo
184, caput), trata-se de delito de ação penal privada, que se procede mediante queixa (CP, artigo
186, inciso I). No caso, o representante não possui legitimidade ativa para deflagrar ação penal.
Ainda, tem-se que o art. 46 da Lei nº 9.610/98, estabelece que não constitui ofensa aos direitos
autorais a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes sempre
que a reprodução em si  não  seja  o  objetivo  principal  da obra nova e que não prejudique a
exploração normal da obra reproduzida nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses
dos autores. Assim, a mera reprodução de passagem de texto sem a citação da fonte, em prova
de  concurso  público,  não  configura  o  crime  de  violação  de  direito  autoral.  Atipicidade.
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.

138. Processo: 1.23.000.000745/2015-11 Voto: 7292/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Noticia que Deputado Estadual teria orientado moradores de
imóvel rural a impedir o desenvolvimento do trabalho de campo de técnicos do INCRA. Revisão
de arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  relato  quanto  a  qualquer  atitude  de
intimidação ou ameaça contra os servidores, bem como informações quanto a propriedade do
terreno em questão. Ainda, não há menção à existência de ordem legal destinada às pessoas que
estavam  presentes  no  local,  a  configurar  a  conduta  como  desobediência  ou  resistência.
Cientificados, os servidores não trouxeram elementos aptos a configurar qualquer conduta típica.
Ausência de indícios da ocorrência 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.

139. Processo: 1.25.007.000121/2016-32 Voto: 7329/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de infração ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei
nº  8.906/98).  Sociedade  de  advogados  teria  apresentado  nos  autos  de  ação  trabalhista
procuração oriunda de outro processo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mera
irregularidade processual, que restou devidamente sanada em audiência, conforme descrito na
sentença proferida na Justiça do Trabalho. Conduta já comunicada a Ordem dos Advogados do
Brasil. Ausência de elementos mínimos aptos a justificar a persecução criminal. Homologação do
arquivamento.

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

140. Processo: 1.25.015.000013/2016-61 Voto: 7297/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  denunciação  caluniosa  (CP,  art.  339).
Particular teria imputado falsamente a funcionário do Ministério do Trabalho a prática do crime de
ameaça,  dando  motivo  para  a  abertura  de  inquérito  policial  contra  o  mesmo.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recurso da parte. Diligência. Informação de que o citado
inquérito  policial  que  apura  a  prática  do  crime  de  ameaça  atribuído  ao  representante  ainda
encontra-se em curso. Segundo a doutrina, para o início da ação penal por crime de denunciação
caluniosa  torna-se  imprescindível,  pelo  menos,  o  arquivamento  do  inquérito  objeto  do  fato
imputado a outrem1. Ausência, por ora, 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.

141. Processo: 1.30.001.004174/2014-51 Voto: 7343/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: MATÉRIA: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de ocultação de cadáver (CP, art.
211). Justiça de Transição  Memória e Verdade. Relato de possível cemitério clandestino utilizado
durante o período da ditadura militar,  em pedreira localizada no Centro do Rio de Janeiro/RJ.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Realização  de  diversas  diligências.
Expedições de ofícios ao Departamento Nacional de Produção Mineral   DNMP e à Fundação
GEO-RIO.  Impossibilidade  de  localização  do  aludido  cemitério,  sobretudo  após o decurso  de
tantos anos do encerramento do período dos governos militares, e considerando que, hoje, os
locais onde funcionariam as ditas pedreiras se encontram ocupados por imóveis residenciais e
comerciais. Homologação do arquivamento.

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

142. Processo: 1.33.011.000077/2016-20 Voto: 7301/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação de particular solicitando o afastamento de vereador condenado em
processo criminal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Lei Orgânica do
município  que  prevê  a perda do mandato  em caso  de condenação criminal  com trânsito  em
julgado. Existência de recurso da defesa. Inexistência de trânsito em julgado. Ainda, tem-se que,
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no  momento  correto,  a  própria  Justiça  Federal  fará  as  devidas  comunicações  aos  órgãos
competentes para processar a matéria em voga. Homologação do arquivamento.

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

143. Processo: 1.36.000.000399/2016-96 Voto: 7294/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Suposto recebimento indevido
de seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Verificação
de duplicidade de cadastro  do número do PIS.  Duas pessoas diferentes se utilizando de um
mesmo número. Erro administrativo. Inexistência de indícios de crime. Ausência de justa causa.
Homologação do arquivamento.

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

Homologação parcial de Arquivamento

144. Processo: 1.25.000.004098/2015-34 Voto: 7352/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. CONSÓRCIO. SUPOSTOS
CRIMES  DE  LAVAGEM  DE  DINHEIRO,  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL,
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ALÉM DE FALSIDADES E ESTELIONATO. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO ANCORADA NA NÃO OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE
LAVAGEM E  CONTRA O  SFN E  NA AUSÊNCIA DE  CRÉDITO  FISCAL DEFINITIVAMENTE
CONSTITUÍDO. REGISTRO DE DIFUSÃO DO RIF AO MPE. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC
Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO QUANTO  AO  DELITO
TRIBUTÁRIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NAS
INVESTIGAÇÕES QUANTO AOS DEMAIS DELITOS.  1.  Notícia  de  fato  autuada para  apurar
supostos crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 12.683/2012, art. 1º), contra o Sistema Financeiro
Nacional (arts. 8º ou 16 da Lei nº 7.492/86), contra a Ordem Tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º) e
de falsidades e estelionato (CP, arts. 299 e ou 297 e 171), tendo em vista envio ao Ministério
Público  Federal  do  Relatório  de  Inteligência  Financeira  (RIF)  pelo  Controle  de  Atividades
Financeiras  COAF, dando conta de que o investigado seria possivelmente o real proprietário de
sociedades empresárias constituídas em nomes de "laranjas", envolvidas em negociação de cotas
de consórcios contempladas,  e seria  um "golpista"  especializado em consórcio e que já teria
movido diversas ações judiciais contra instituições financeiras administradoras de consórcio. 2.
Segundo se recolhe no dito RIF, foram constatadas: movimentações de recursos incompatíveis
com o patrimônio e em valores elevados; depósitos fragmentados e de diversas origens; aumento
expressivo  do  número  de cotas  pertencentes  a  um mesmo consorciado;  emissão  de  cheque
administrativo; recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização
de pagamentos ou de transferências a terceiros; aquisição de cotas previamente contempladas;
propostas ou operações incompatíveis com o perfil socioeconômico; representação de diferentes
pessoas  jurídicas  ou  organizações  pelos  mesmos  procuradores  ou  representantes  legais;
movimentação de quantia significativa por meio de conta pouco movimentada ou que acolheu
depósito inusitado; mudança repentina e injustificada na forma de movimentação de recursos ou
nos  tipos  de  transação  utilizadas;  oferecimento  de  lances  incompatíveis  com  a  capacidade
econômico-financeira  do  consorciado;  pagamento  antecipado  de  quantidade  expressiva  de
prestações vincendas; saques a descoberto; e existência de contas que apresentem créditos e
débitos com a utilização de instrumentos de transferência de recursos não característicos para a
ocupação ou o ramo de atividade desenvolvida pelo cliente. 3. Promoção de arquivamento do
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apuratório pela Procuradora oficiante, com amparo na não ocorrência dos crimes de lavagem de
dinheiro e contra o SFN e na ausência de crédito definitivamente constituído em relação ao crime
tributário,  com registro  de  difusão  do  RIF  ao  Ministério  Público  Estadual,  para  apuração  do
branqueamento  com  antecedente  nos  delitos  estaduais  (estelionatos  entre  particulares).  4.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (Lei Complementar nº 75/93,
art. 62, inc. IV). 5. Quanto ao delito tributário, diante da informação da Receita Federal do Brasil
de que não há procedimentos fiscais instaurados em detrimento do investigado e das pessoas
citadas  no  RIF,  ausente  está  prova  da  materialidade  delitiva,  pelo  que  se  homologa  o
arquivamento.  6.  Todavia,  quanto ao crime de lavagem de ativos com antecedente em crime
contra  o  SFN,  presentes  estão  os  indícios  de  autoria  e  de  materialidade,  a  ensejarem  o
prosseguimento  das  investigações.  7.  Investigado  que  movimentou,  em  2014,  em  contas
correntes  própria  e  de  terceiros,  recursos  financeiros  que  somam  exorbitantes  valores,
considerados completamente incompatíveis com seu patrimônio e com os das pessoas citadas no
RIF.  10.  Movimentações  financeiras  atípicas  vultosas  que  não  se  justificam,  a  priori,  sem
informação da respectiva origem de tais recursos.  Possível  exercício irregular de atividade de
consórcio (arts. 8º ou 16 da Lei nº 7.492/86). 11. Não exaurimento das diligências necessárias
para investigar a origem dos recursos movimentados atipicamente, a fim de serem arquivados, de
forma  segura  e  convincente,  os  autos  deste  caderno  investigatório.  12.  Homologação  do
arquivamento do crime tributário, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal e da
Súmula  nº  524  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Designação  de  outro  Membro  do  MPF  para
prosseguir nos demais crimes, com reexame da existência de conexão probatória entre todas as
infrações noticiadas e correspondente avocação dos autos para persecução penal apenas no
âmbito federal.

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

145. Processo: PRM/ARA-3416.2015.000108-6-INQ Voto: 7323/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CHEQUE
ADULTERADO  EMITIDO  EM  DESFAVOR  DE  CORRENTISTA  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL.  CP,  ART.  171,  §3º.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO  FEDERAL  DO  LOCAL  DO  EFETIVO  PREJUÍZO  À  VÍTIMA,  OU  SEJA,  LOCAL  DA
AGÊNCIA  EM  QUE  A  VÍTIMA  MANTINHA  CONTA.  CPP,  ART.  70.  ATRIBUIÇÃO  DO
PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar a eventual ocorrência do crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, §3º), com prejuízo à
Caixa Econômica Federal, em vista da falsificação de cheque de agência bancária localizada em
Itápolis/SP e depositado em conta corrente de banco situado em Londrina/PR. 2. O Procurador da
República oficiante em Itápolis/SP (PRM-Araraquara/SP), entendendo que o local da prática do
ato  teria  sido  o  lugar  de  deposito  do  cheque,  declinou  de  sua  atribuição  à  Procuradoria  da
República em Londrina/PR. 3. A Procuradora da República oficiante em Londrina/PR suscitou o
conflito negativo de atribuições, aduzindo que a vítima possuía conta bancária em Itápolis/SP e a
instituição  financeira  que  suportou  os  prejuízos  decorrentes  do delito  foi  a  agência  da Caixa
Econômica Federal também em Itápolis/SP. 4. Consoante orientação do Eg. Superior Tribunal de
Justiça, o crime de estelionato mediante uso de cheque falso consuma-se no lugar onde houve o
efetivo prejuízo à vítima, qual seja aquele em que houve o desconto do cheque fraudado, não
emitido pelo titular, na localidade da agência onde a vítima possuía a conta bancária. Precedentes
da Terceira Seção do STJ: CC 136.853/MG, DJe 19/12/2014; CC 130.490/CE, DJe 13/03/2014. 5.
Nesse  contexto,  a  teor  do  art.  70  do  CPP,  a  competência  deve  ser  firmada  pelo  lugar  da
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consumação do delito, in casu, Itápolis/SP (PRM-Araraquara/SP), onde está situada a agência em
que a vítima mantinha conta bancária na qual compensado o cheque, ensejando o ressarcimento
do valor pela instituição financeira.  6.  Conhecimento do conflito negativo de atribuições e, no
mérito, pela designação do Procurador da República ora suscitado.

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

146. Processo: JF/CRU/PE-0000962-
11.2016.4.05.8302-INQ

Voto: 7341/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CARUARU

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

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).  280 COMPRIMIDOS DE PRAMIL
APREENDIDOS  EM  PODER  DO  INVESTIGADO.  INEXISTÊNCIA DE  INDÍCIOS  DE  LESÃO
DIRETA A BEM, SERVIÇO OU INTERESSE DA UNIÃO. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO. 1. Trata-se
de Inquérito Policial que apura suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-B, I), em
razão  da  apreensão  de  280  comprimidos  de  PRAMIL,  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 inexistem indícios de internacionalidade do
delito e de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. 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 Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

147. Processo: JF/CE-0004312-65.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 7088/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado
a fins terapêuticos ou medicinais (CP, art. 273, §1º-B, I). Apreensão de mercadoria adulterada ou
sem registro na Anvisa no âmbito dos Correios em Fortaleza/CE. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligência realizada no local de destino da mercadoria que não resultou em
informações relevantes. Ausência de informações acerca do remetente da mercadoria. Ausência
de imagens do momento da pastagem. 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.

148. Processo: JF/ES-0000314-88.2011.4.02.5004- Voto: 7299/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
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PET.CR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Procedimento Administrativo Criminal. Representação Fiscal para fins Penais noticiando possível
crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I e II), consistentes em deduções não-
comprovadas de despesas médicas e de despesas com instrução nos anos-calendário de 2007,
2008 e 2009, em declaração anual de ajuste de imposto de renda de pessoa física. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informes  da  Receita  Federal  dando  conta  do
parcelamento do crédito tributário  e de que resta um saldo devedor de R$ 36,17.  Consoante
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância
aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20
da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Rel. Min. Gurgel De Faria, Terceira
Seção, DJe 05/05/2015; AgRg no RHC 54.568/SP, Rel.  Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/03/2015; AgRg no
REsp 1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  De Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.
Homologação do arquivamento.

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

149. 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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Procedimento investigatório  instaurado para apurar  10 (dez)  casos de possíveis  crimes de
descaminho, tipificado no art. 334 do Código Penal, tendo em vista o ingresso no país de produtos
de  origem  estrangeira  desacompanhados  da  documentação  necessária  que  comprovasse  a
regularidade da importação. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
com base no princípio da insignificância, haja vista a inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado,
considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. A MM.
Juíza  Federal  discordou  das  razões  ministeriais  em  relação  a  seis  dos  dez  investigados,
remetendo os autos a esta 2ª CCR/MPF. 4. 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.  5.  Em relação a um dos investigados, o valor dos tributos iludidos é superior ao
parâmetro fixado para a aplicação do princípio da insignificância (R$ 10.000,00). Quanto a outros
cinco,  há  notícia  de  reiteração  da  prática  delitiva  por  parte  deles.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

150. 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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA.  CPP,  ART.  28.  CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
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Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 15g (quinze gramas) de sementes de
maconha (Cannabis Sativa Linneu), oriundas do exterior. 2. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento dos autos entendendo atípica a conduta. Discordância da MM. Juíza
Federal. 3. A conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da
importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. Precedente
STJ (AgRg no Resp 1442224/SP, Rel.  Min.  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Dje
13/06/2016). 4. Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio
ou para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta do investigado reveste-
se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, que será devidamente avaliada na instrução
processual. 5. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

151. Processo: JF/PR/CUR-5047302-
15.2015.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7305/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, II DA LEI
8.137/90).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART.  28 C/C LC Nº  75/93,  ART. 62,  IV).  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 1. Inquérito Policial instaurado para apurar o
crime previsto no art.2º, II da Lei 8.137/90, tendo em vista que empresa deixou de recolher parte
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos do trabalho assalariado, entre
janeiro e dezembro de 2014, causando prejuízo ao erário no montante originário de R$ 74.378,22.
Segundo consta nos autos, a Receita Federal detectou as irregularidades a partir de divergência
entre a declaração prestada pela empresa na DIRF e os registros dos recolhimentos efetuados. 2.
O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento  sob  o
fundamento de que,  o  sujeito  que declara o  valor  retido e não o recolhe não teve nenhuma
vontade de o não recolher,  já que inevitavelmente terá de recolher o imposto quando a RFB
verificar  de  ofício,  por  meio  de  simples  batimento  (cruzamento  de  dados)  automático,  o  não
recolhimento. A conduta não trouxe perigo concreto ao bem jurídico protegido pela norma penal.
Se a intenção fosse realmente de deixar de recolher, não haveria razões lógicas para que os
valores retidos fossem declarados na DIRF, pois a declaração na DIRF leva inevitavelmente ao
reconhecimento  da  dívida,  gerando  pesadas  sanções  administrativas  no  caso  de  não
recolhimento  do  valor  retido  no  prazo  legal  e,  ainda,  permite  ao  fisco  redirecionar  eventual
execução fiscal. 3. Discordância do Juiz Federal, por entender que para a configuração do ilícito
em questão é irrelevante a existência ou não de declaração ou confissão em relação à ocorrência
do fato  gerador.  O tipo objetivo exige apenas o ato  de não recolher  aos cofres públicos,  na
condição de substituto tributário, os valores descontados do contribuinte. 4. No atual estágio da
persecução criminal, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e
do in dubio pro societate, apenas seria admitido o arquivamento do inquérito policial se ausentes
elementos  mínimos da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas as  diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. 5. O crime definido no art. 2º, II da Lei 8137/90
se  caracteriza  no  fato  de deixar  de recolher,  no prazo  legal,  valor  de tributo,  descontado  ou
cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
Assim, o crime se consuma a partir do momento em que expira o prazo legal sem que o agente
tenha efetuado o recolhimento dos valores do tributo. 6. O fato da Receita Federal possuir meios
de verificar  a existência  de inadimplência não descaracteriza a conduta ilícita  praticada pelos
responsáveis legais da empresa, uma vez que os valores referentes ao IRRF foram descontados
dos  salários  dos  trabalhadores,  mas  não  foram  devidamente  recolhidos  perante  a  Receita
Federal.  7.  Se,  de fato,  os responsáveis  legais  pela  empresa  não cometeram ilícito  penal,  a
sentença  o dirá  após  o  normal  exame do contraditório,  pois  qualquer ponderação  acerca da
intenção de se praticar o crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução criminal,
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quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla
defesa. 8. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

152. Processo: JF-SOR-0004036-44.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 7326/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE DESCAMINHO
(CP,  ART.  334).  TRIBUTOS  NÃO-RECOLHIDOS  ESTIMADOS  EM  VALOR  ABAIXO  DO
PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA
DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de
descaminho (CP, art. 334). Tributos não recolhidos estimados em valor abaixo do previsto no art.
20, caput, da Lei nº 10.522/2002. 2. Notícia da reiteração na prática do delito de descaminho pelo
investigado. O princípio da insignificância no crime de descaminho é afastado quando comprova-
se a contumácia na prática delitiva.  Precedentes STF: HC 118686/PR, Rel.  Min.  Luiz Fux,  Dj
19/11/2013) e  STJ:  AgRg no REsp 1300651/PR,  Rel.  Min.  Ericson Maranho (Desembargador
Convocado do TJ/SP),  Sexta  Turma,  DJe 03/11/2014;  AgRg no AREsp 565.934/SP,  Rel.  Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/10/2014; AgRg no REsp 1346119/PR, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/06/2014; AgRg no REsp 1437999/SC, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/06/2014. 3. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 4.
Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

153. Processo: JF/SP-0002458-64.2015.4.03.6104-
INQ

Voto: 7303/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA.  CPP,  ART.  28.  CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 10 (dez) sementes de maconha (Cannabis
Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos entendendo atípica a conduta.  Discordância do MM. Magistrado. 3.  A
conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da importação de
insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. Precedente STJ (AgRg no
Resp 1442224/SP, Rel.  Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Dje 13/06/2016).  4.
Assim, independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para
cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  que  será  devidamente  avaliada  na  instrução
processual. 5. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

154. Processo: PRM-JND-3422.2015.000132-3-INQ Voto: 7319/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido do benefício de amparo ao idoso no período de 29/04/2008 a 31/10/2013, por possuir ele
renda per capita familiar acima de  do salário-mínimo ao mês. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Benefício  que  vinha  sendo recebido  regularmente  até  a  esposa  do  idoso
beneficiário conseguir emprego como doméstica e passar a auferir renda mensal no valor de um
salário-mínimo.  Entendimento  de  que,  em  analogia  ao  art.  34,  parágrafo  único,  da  Lei  nº
10.741/2003  Estatuto do Idoso, os proventos da companheira, fruto de seu trabalho, não devem
ser contabilizados para o fim de determinação da renda familiar,  fazendo o investigado jus ao
benefício. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

155. Processo: SRPF-AP-00228/2014-INQ Voto: 7311/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL 1ª REGIÃO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Inserção de declaração
ideologicamente falsa em ata de reunião de assembleia geral do Conselho de Representantes da
Federação das Indústrias do Estado do Amapá (FIEAP) para eleição da sua Diretoria, Conselho
Fiscal e Delegados Representantes juntos à CNI. Declaração fraudulenta de que Procurador do
Trabalho  teria  determinado,  por  telefone,  a  continuidade  ou  retomada  do  referido  processo
eleitoral, anteriormente suspenso por irregularidades em seu curso. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Extrai-se dos autos que houve um equívoco na redação do documento com
a inclusão da expressão determinação para a continuidade da eleição, tendo o membro do MPT,
em verdade, dado uma orientação, por telefone, para que se desse continuidade ao processo
eleitoral,  seguindo  o  seu  regulamento.  Ausência  de  dolo  de  inserção  de  declaração  falsa.
Inocorrência  de  eventual  crime  contra  a  honra  do  Procurador  do  Trabalho  envolvido.
Homologação do arquivamento.

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

156. Processo: TRE/MG-PET-0000002-
93.2015.6.13.0350

Voto: 7310/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE MINAS GERAIS

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTACIADO DE OCORRÊNCIA. POSSÍVEL CRIME ELEITORAL (ART. 344 DO
CÓDIGO ELEITORAL).  ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28
C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  INDÍCIOS  DE  AUTORIA E  DE  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Termo  Circunstanciado  de  Ocorrência  instaurado  para  apurar  a
possível  prática do delito tipificado no art.  344 do Código Eleitoral,  em razão da ausência de
membro de Junta Eleitoral aos trabalhos eleitorais, para os quais fora formalmente convocado,
nas  Eleições  Gerais  de  2014.  2.  O  Promotor  Eleitoral  oficiante  promoveu  o  arquivamento,
entendendo pela inocorrência do delito, dado que o membro ausente encontrava-se afastada de
suas atividades profissionais, por atestado médico, na época dos fatos. 3. Autos encaminhados
inicialmente  à  Procuradoria  Regional  Eleitoral  no  Estado  de  Minas  Gerais  que,  invocando  o
disposto no Enunciado 29 deste Colegiado, remeteu o feito a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal e do
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artigo 62, inciso IV, da LC 75/93. 4. Eleitora convocada que se quedou inerte, não requerendo
dispensa da função, embora tivesse tempo suficiente para tanto, e com sua conduta desidiosa
causou prejuízos aos trabalhos eleitorais, em razão de sua ausência imprevista na apuração. O
consciente abandono ou a recusa ao serviço eleitoral sem justa causa por parte de membro de
Junta Eleitoral configura, em tese, o crime do art. 344 do Código Eleitoral. 5. O encerramento das
investigações  no  atual  estágio  da  persecução  criminal  apenas  seria  admitido  se  existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade.  Inocorrente  qualquer  desses  motivos,  impõe-se  a  propositura  de  ação  penal,
reservando-se à instrução processual o debate mais aprofundado das questões pertinentes, sob o
crivo do contraditório. 6. Presentes indícios de autoria e de materialidade delitivas, deve-se dar
prosseguimento à  persecução penal,  visto  que,  nessa fase de investigação pré-processual,  o
princípio do in dubio pro societate deve prevalecer sobre o princípio do in dubio pro reo. 7. Não
homologação do arquivamento. 8. Designação de outro Membro do Ministério Público Eleitoral
para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

157. Processo: DPF/JFA-00648/2013-INQ Voto: 7350/2016 Origem: GABPR18-CARSM - 
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF
(LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO.  VARA  ESPECIALIZADA.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA
SUSCITANTE (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  o  suposto  crime  melhor  se  enquadra  no  delito  previsto  no  art.  299  do  CP
(falsidade ideológica), tendo em vista que ao final das investigações houve o indiciamento pela
possível  emissão  irregular  da  DAP  supracitada,  fato  que  afastaria  a  competência  da  vara
especializada. 4. Depreende-se da documentação acostada aos autos que todo o procedimento
apuratório foi instaurado para apurar a conduta do beneficiário do financiamento fraudulento com
fundos do  PRONAF.  5.  Tendo  em vista  a  Resolução  nº  600-021  do  TRF da  1ª  Região  que
especializou a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para processar e julgar os
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei  nº 7.492/86) e de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98), a atribuição para prosseguir na persecução penal é da
Procuradoria da República em Minas Gerais. 7. Atribuição do Procurador da República suscitante.

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

158. Processo: 1.22.003.001138/2015-78 Voto: 6881/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime contra a organização do trabalho
(CP, art. 199). Protestos de integrantes do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Frutal/MG que
impediu a ocorrência da primeira reunião do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Fronteiras/MG.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ressalvando o ponto de vista
pessoal, já reiteradamente manifestado de que os crimes contra a organização do trabalho são de
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  somente  quando  demonstrada  lesão  a  direito  dos
trabalhadores coletivamente considerados ou à organização geral do trabalho (e.g., processo nº
1.30.001.003963/2015-55, 640ª Sessão, de 04/04/2016), acompanho o entendimento majoritário
dos  membros  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  segundo  o  precedente  nº
1.13.000.000418/2016-89,  da  655ª  Sessão de  Revisão,  de  08/08/2016.  Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

159. Processo: JF/SP-0016926-64.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 7302/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA.  CPP,  ART.  28.  CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 23 (vinte e três) sementes de maconha
(Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante
promoveu  o  arquivamento  dos  autos  entendendo  atípica  a  conduta.  Discordância  do  MM.
Magistrado. 3. A conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da
importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. Precedente
STJ (AgRg no Resp 1442224/SP, Rel.  Min.  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Dje
13/06/2016). 4. Assim, independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo
próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta do investigado
reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,  que será devidamente avaliada na
instrução processual.  5. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução
penal.

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

160. Processo: SPF/RJ-0322/2010-INQ Voto: 7307/2016 Origem: GABPRE/PRR2ª - SIDNEY
PESSOA MADRUGA DA SILVA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL).
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62,
IV).  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  DE  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado para apurar a possível  prática do crime de corrupção
eleitoral,  disposto  no  art.  299,  do  Código  Eleitoral,  por  candidatos  aos  cargos  de  Prefeito  e
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Vereador de Paty de Alferes/RJ, durante as eleições de 2008. 2. O Promotor Eleitoral oficiante
promoveu  o  arquivamento,  nos  termos  do  relatório  policial  que  entendeu  ausente  indícios
materiais  suficientes  de  infração  penal.  Discordância  do  Magistrado.  3.  Autos  encaminhados
inicialmente à Procuradoria  Regional  Eleitoral  no Estado do Rio  de Janeiro que,  invocando o
disposto no Enunciado 29 deste Colegiado, remeteu o feito a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal e do
artigo 62,  inciso IV,  da LC 75/93.  4. A configuração do crime do art.  299 do Código Eleitoral
prescinde de pedido expresso de voto, bastando que as circunstâncias do caso concreto indiquem
o dolo de sua obtenção. Na hipótese, as versões apresentadas por duas testemunhas apontam
indícios de compra de votos pelos investigados. 5. O encerramento das investigações no atual
estágio  da  persecução criminal  apenas seria  admitido se  existente  demonstração  inequívoca,
segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Inocorrente
qualquer  desses  motivos,  impõe-se  a  propositura  de  ação  penal,  reservando-se  à  instrução
processual o debate mais aprofundado das questões pertinentes, sob o crivo do contraditório. 6.
Presentes  indícios  de  autoria  e  de  materialidade  delitivas,  deve-se  dar  prosseguimento  à
persecução penal, visto que, nessa fase de investigação pré-processual, o princípio do in dubio
pro societate deve prevalecer  sobre o princípio  do in dubio  pro reo.  7.  Não homologação do
arquivamento. 8. Designação de outro Membro do Ministério Público Eleitoral para prosseguir na
persecução penal.

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

161. Processo: 1.19.000.000798/2015-57 Voto: 7353/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A). Arquivamento
fundado na ausência de constituição definitiva do crédito tribuário. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Ressalvando o ponto de vista pessoal, já reiteradamente manifestado de que
se trata de crime material, acompanho o entendimento majoritário dos membros da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão no sentido de que no caso trata-se de crime formal. Precedentes da 2ª
Câmara,  636ª  Sessão  de  Revisão,  29/02/2016:  SRPF-AP-00141/2010-INQ;
1.24.000.001355/2015-13;  640ª  Sessão  de  Revisão,  04/04/2016:  1.29.000.003018/2015-84,
JF/CE-0013616-59.2013.4.05.8100-INQ.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

162. Processo: 1.13.000.000882/2016-75 Voto: 7336/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia do Processo Administrativo nº 013.43505/2015-CGL,
oriundo da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas. Crime, em tese, de uso de
documento  falso  (CP,  art.  304).  Aplicação  de  sanção  de  suspensão  temporária  de  licitar  e
contratar com a Administração Estadual,  pelo prazo de 12 meses, a empresa que apresentou
Certidão  Negativa  de  Débitos  Relativos  aos  Tributos  Federais  e  à  Divida  Ativa  da  União
supostamente falsa no bojo de seu processo de renovação de cadastro. 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
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entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

163. Processo: 1.17.001.000141/2016-35 Voto: 6871/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão.  Relato  de  irregularidades  e  negligência  sofridas  pelo  noticiante  e  membros  de  sua
família. 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. Existência de
outra  Notícia  de  Fato  (1.30.002.000165/2016-42)  que  já  está  apurando  alguns  dos  fatos  ora
noticiados,  a  qual  se  encontra  em  curso  perante  a  Promotoria  de  Justiça  de  Campos  dos
Goytacazes/RJ.  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.

164. Processo: 1.23.000.002002/2015-78 Voto: 7332/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada, a partir  de ofício encaminhado pela ANVISA, para apurar possível
crime contra a saúde pública, consistente no fracionamento irregular de medicamentos sujeitos à
prescrição  médica,  bem  como  na  comercialização  de  medicamento  listado  na  Portaria  nº
344/1998 da ANVISA sem a devida autorização. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32  2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência de prejuízo a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Não há 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.

165. Processo: 1.23.006.000254/2016-93 Voto: 7333/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação, recebida via Sala de Atendimento ao Cidadão
do  MPF,  dando  conta  da  formação  de  uma  quadrilha  de  emissão  de  certificados  falsos,
principalmente  de  cursos  ofertados  pelo  SENAI  de  Imperatriz/MA,  e  de  que  essa  quadrilha
também emitiria notas frias para uma madeireira do sudoeste. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O SENAI possui natureza jurídica de direito privado, não integrando
a  Administração  Pública  Direta  ou  Indireta.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

166. Processo: 1.25.008.000546/2016-31 Voto: 7330/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

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

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

167. Processo: 1.25.008.000548/2016-21 Voto: 7328/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

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

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

168. Processo: 1.29.000.002714/2016-54 Voto: 7335/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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 apresentação, perante o banco Banrisul (sociedade de economia mista estadual constituída
sob a forma de sociedade anônima), de uma carta timbrada com o logo do banco Banrisul  e
assinaturas  falsificadas  de  seus  funcionários,  quando  do  requerimento  de  abertura  de
procedimento  para  a  remessa  internacional  de  quantias  em dinheiro.  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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

169. Processo: 1.29.000.002758/2016-84 Voto: 7334/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) envolvendo beneficiário do Instituto
Nacional  do Seguro Social   INSS,  que  teria  tido  descontos  irregulares em seu  contracheque
oriundos  de  operações  de  consignação  cadastradas  por  entidades  de  caráter  associativo  de
direito privado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de
indícios  acerca  da  participação  de  servidor  público  na  prática  delitiva.  Prejuízo  suportado
unicamente por particulares. Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 53: O INSS não
responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados, restringindo sua responsabilidade à
averbação dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição financeira em relação
às operações contratadas na forma do art. 1º desta Instrução Normativa. Inexistência de lesão à
União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes STJ  Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe
21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

170. Processo: DPF-OPE-00052/2015-INQ Voto: 7081/2016 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  (CP,  art.  155)  de  14  lâmpadas  e  14  globos  (canoplas)  do
aeródromo do Oiapoque/AP. 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.

171. Processo: 1.11.000.000424/2015-20 Voto: 7340/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  notícia  de  possíveis  infrações
praticadas no preenchimento de lista de pescadores cadastrados para receber o seguro defeso
em Alagoas. Crescimento desproporcional no registro de pescadores profissionais no ano de 2014
e quantitativo excessivo de lançamentos feitos por um único servidor em curto espaço de tempo.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Número  de pescadores registrados  pela
Superintendência Federal da Pesca e Agricultura em Alagoas no ano de 2014 que não divergem
da realidade,  consoante Censo de 2010,  realizado pelo  IBGE no estado.  Esclarecimentos do
servidor que se mostraram plausíveis. Ausência, até o presente momento, de elementos mínimos
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necessários  para  justificar  o  prosseguimento  da  investigação  criminal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

172. Processo: 1.11.000.000940/2016-35 Voto: 7338/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime, em tese, de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A).
Crédito tributário reconhecido judicialmente em sentença condenatória trabalhista arbitrada em R$
14.900,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Aplicando-se sobre o valor da
condenação  a  alíquota  de  20%,  o  crédito  tributário  resultante  não  chegaria  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

173. Processo: 1.15.000.000626/2016-11 Voto: 7086/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado 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).  Inconsistências  verificadas  no  depoimento  decorrentes  da  dificuldade  sentida  pela
testemunha em expressar ao magistrado todas as circunstâncias do depoimento com os detalhes
necessários. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

174. Processo: 1.17.004.000108/2016-85 Voto: 7087/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°, I e
II). Lançamento de deduções indevidas nas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2000,
2001 e 2002, com o objetivo de reaver o imposto retido na fonte durante os calendários 1999,
2000  e  2001.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informações  de  que  as
exigências  tributárias  objeto  dos  autos  foram  objeto  de  parcelamento  no  âmbito  da  Receita
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Federal,  tendo  sido  este  rescindido  por  inadimplência,  tornando-se  definitivo  o  crédito  em
31.08.2004. Pena máxima cominada de 05 anos de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art.
107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III) já que decorridos mais de 12
anos da data dos fatos. Homologação de arquivamento.

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

175. Processo: 1.21.001.000038/2012-39 Voto: 7339/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado a partir de representação na qual seu autor pleiteia, primeiro, a apuração
de sua própria responsabilidade em possíveis atos de improbidade administrativa e, segundo, que
o MPF busque novas provas a fim de inocentá-lo da condenação que lhe foi infligida no processo
penal nº 98.2000.248-6. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Homologação do
arquivamento do pedido relativo a prática de improbidade administrativa pela 5ª CCR. Remessa
dos autos a esta 2ª CCR para análise do arquivamento do segundo pleito. Não é o Ministério
Público parte  legítima para proceder  à  revisão criminal.  Precedente do STF (2ª  Turma,  RHC
80.796, rel.  Min. Marco Aurélio,  j.  29.05.2001).  Injustificável prosseguimento do presente feito.
Homologação do arquivamento.

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

176. Processo: 1.22.003.000624/2016-50 Voto: 7349/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), consistente no uso de documentos
falsos para abertura de conta e contratação de crédito consignado perante a Caixa Econômica
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de imagens do momento
da  abertura  da  conta  e  impossibilidade  de  se  realizar  exame papiloscópico  na  cópia  do  RG
ideologicamente  falso.  Ausência  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.

177. 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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  45  (quarenta  e  cinco)  casos  de  possíveis  crimes de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), haja vista o recebimento indevido de benefícios
previdenciários após os óbitos dos respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Em todos os casos, o valor dos saques realizados não ultrapassa R$ 10.000,00 (dez
mil  reais).  Incidência,  ao  caso  concreto,  do  princípio  da  insignificância,  tendo  em  vista  a
inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado. Homologação do arquivamento.

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

178. Processo: 1.25.008.000526/2016-61 Voto: 7315/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de pensão por morte no período de 08/06/2010 a 28/02/2011. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62, IV). Benefício que vinha sendo recebido regularmente até 07.06.2010 e
passou a ser indevido com a emancipação civil do beneficiário por sua genitora. Desconhecimento
do investigado acerca dos efeitos da emancipação em relação à pensão por morte. Ausência de
dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Homologação do arquivamento.

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

179. Processo: 1.26.000.001056/2016-95 Voto: 7084/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  destinado  a  localização  de réu  na Execução Penal  nº  0015315-
38.2011.4.05.8300. Executando não encontrado para dar continuidade à prestação de serviços
que lhe fora imposta. Penas restritivas de direitos convertidas em sanção privativa de liberdade.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Endereços obtidos no procedimento
administrativo informados à Justiça Federal nos autos da referida execução penal. Ausência de
outras providências a serem tomadas pelo MPF. Homologação do arquivamento.

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

180. Processo: 1.29.000.000924/2016-16 Voto: 7337/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Termo de Desembarque Compulsório de Passageiro no
Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre/RS. Suposto crime de atentado contra a
segurança de transporte aéreo (CP, art. 261). Passageiro que causou desconforto aos demais
presentes  no  voo  porque  a  tripulação  não  teria  lhe  servido  bebida  alcoólica.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que  a  atitude  do
passageiro não expôs a perigo a aeronave, restando ausente o dolo em sua conduta. Crime não
caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

181. Processo: 1.29.000.002752/2016-15 Voto: 7082/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão  do  MPF.  Relato  de  possível  crime  de  estupro  nas  proximidades  da  residência  do
representante, haja vista os gritos de pavor que ele teria escutado na noite de 22/07. Alegativa de
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tentativas de atropelamento por desafetos e de atentados sofridos em 2005. Narrativa de retirada
clandestina  de  um  corpo  de  dentro  de  um  prédio  onde  fazia,  o  representante,  tratamento
psicoterápico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícias genéricas e vagas sem
a  apresentação  de  provas  ou  de  indicação  de  linhas  investigativas.  Ausência  de  elementos
justificadores do prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

182. Processo: 1.30.001.003746/2016-46 Voto: 7083/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima e genérica, apresentada em Sala de
Atendimento ao Cidadão do MPF, na qual se relata suposta recusa das policias civil,  militar e
federal  em registrar  ocorrência  de lesão sofrida,  bem como que Ministério  Público ainda não
adotou  as  providências  cabíveis.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Representação  que  não  diz  em  que  consiste  a  lesão  sofrida,  nem  relata  fato  criminoso.
Impossibilidade de realização de qualquer diligência. Ausência de elementos mínimos necessários
à deflagração da persecução penal e, por conseguinte, de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

183. Processo: 1.30.019.000052/2014-04 Voto: 7321/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de estelionato (CP, art.
171), perpetrado mediante celebração de negócio jurídico de cessão de crédito entre a titular
originária do direito ao recebimento de atrasados de benefício de pensão por morte e a irmã de
um dos  advogados  da  causa,  com  a  previsão  de  uma  taxa  de  comissão  supostamente  em
quantitativos  superiores  aos  preços  normalmente  praticados  no  mercado.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Extrai-se  dos  autos  que  a  cessionária  conhecia  os
verdadeiros termos da avença e que não houve intervenção direta do advogado da causa no
intuito de obter um consentimento viciado da parte autora da ação mediante o emprego de fraude.
Inocorrência  de  dolo  em  promover  a  celebração  de  um  contrato  fraudulento  ou  mesmo  da
intenção em auferir vantagem econômica ilícita. Homologação do arquivamento.

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

184. Processo: 1.33.002.000234/2016-14 Voto: 7318/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º). Recebimento irregular de benefício de pensão por morte durante quatro meses, totalizando
R$ 2.496,39. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conquanto o de cujos não mais
mantivesse união estável com a investigada na data do óbito, restou comprovado que realmente
houve convivência entre eles. Ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo
do INSS. 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.

185. Processo: 1.34.021.000128/2016-67 Voto: 7314/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falsificação  de  documento  particular  (CP,  art.  298).
Apresentação, em agência do INSS, de procuração assinada por pessoa já falecida a mais de 08
anos antes da data do documento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procuração
que se destinava unicamente a consultas ao CNIS, incluindo vínculos e remunerações. Ausência
de poderes para, de alguma forma, malferir-se concretamente os interesses do INSS, ou mesmo
de  terceiros.  Inocorrência  de  potencialidade  lesiva  da  conduta  e  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

186. Processo: DPF/VGA-00453/2013-INQ Voto: 7227/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
POUSO ALEGRE/MG

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

187. Processo: JF-RJ-2016.51.01.507023-7-PIMPCR Voto: 7178/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (art. 171, § 3º, do CP). O investigado, vinculado à
pessoa  jurídica  privada,  estaria  se  apresentando  perante  terceiros  como  sendo  agente  da
Financiadora de Estudos e Projetos  FINEP, empresa pública federal vinculada ao Ministério da
Ciência,  Tecnologia,  Inovação  e  Comunicações,  sendo  que  a  FINEP não  credencia  pessoas
físicas como agentes. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Eventual tentativa de crime
de estelionato contra particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

188. Processo: JF/CE-0011656-68.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 7268/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART.
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62,  IV).  POSSÍVEL  IMPORTAÇÃO  E  COMERCIALIZAÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  SEM
REGISTRO NA ANVISA (CP, ART. 273, § 1º-B, I). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE
INFORMAÇÃO CAPAZES DE JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INSISTÊNICA NO
ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  policial.  Importação  e  comercialização  de  medicamentos  sem
registro na ANVISA. Crime tipificado no artigo 273, §1º-B, I, do Código Penal. 2. Arquivamento
fundamentado na inexistência de elementos mínimos que possam contribuir para a elucidação do
delito e identificação de seu autor, mormente pelo lapso temporal decorrido. 3. Discordância do
Magistrando, por considerar que ainda existem circunstâncias a serem investigadas, quais sejam:
a hospedagem do site que realizou a venda, com a verificação do responsável pela manutenção
do sítio virtual no ar, bem como a análise dos extratos do cartão de crédito onde foi realizada a
compra do anabolizante. 4. Considerando que, segundo as declarações do comprador a aquisição
se deu através de site de relacionamento junto a fornecedor brasileiro, cujo remetente não foi
localizado, tendo o fato ocorrido há quase 05 anos sem identificação da autoria, e inexistindo
elementos mínimos necessários à deflagração da persecução penal, não há justa causa para o
prosseguimento do feito. 5. Precedentes da 2ª CCR/MPF. 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.

189. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002293-
74.2016.4.01.3311

Voto: 7174/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Aplicação do art. 28 do CPP. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §
3º). Recebimento indevido de benefício previdenciário, no período de 04/2005 a 07/2005, após o
óbito  da  titular,  ocorrido  em  03/04/2005.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  atipicidade
material  da  conduta,  na  inexistência  de  lastro  probatório  mínimo  indicador  da  autoria  e  na
ausência  de justa  causa  (interesse  de agir)  para  deflagrar  a  persecução penal.  Ausência  de
informações sobre representante legal, procurador habilitado ou pessoa do grupo familiar indicada
para recebimento do benefício. Saques efetuados por meio de cartão magnético. Caso em que a
autarquia  previdenciária  não  logrou  êxito  em identificar  e  localizar  o  recebedor  do  benefício,
notadamente pelo decurso de quase 12 (doze) anos do último saque irregular. Indícios de autoria
delitiva não evidenciados. A parcela referente à competência 03/2005, cujo saque ocorreu em abril
de 2005, era integralmente devida. Efetuados 3 (três) saques irregulares. Aplicação da Orientação
nº 4 da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.

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

190. Processo: JF-JAU-0002068-55.2015.4.03.6117-
INQ

Voto: 7355/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Sentença trabalhista que declarou a existência de vínculo 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). Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62,
IV da LC 75/93. 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
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crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), foi declarado na sentença,
para todos os fins e efeitos de direito que o lapso temporal em que o trabalhador permaneceu sem
assinatura na CTPS foi de apenas um (01) ano, no período de 16/01/2012 a 14/01/2013, com
salário mensal de R$ 760,00. Assim, o valor sonegado, certamente, não ultrapassaria o valor total
das verbas recebidas pelo trabalhador nesse período. 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,
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.

191. Processo: JF/JFA-0007343-03.2015.4.01.3801-
NOTCRI

Voto: 7217/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CPP, ARTIGO 28 C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). POSSÍVEL CRIME
DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ARTIGO 342) EM AÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ATOS
DE  INVESTIGAÇÃO.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO
PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar
possível crime de falso testemunho (CP, artigo 342), ocorrido nos autos de ação trabalhista. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu, de plano, o arquivamento do feito, por entender que
as  divergências  são  insuficientes  à  caracterização  do  crime  previsto  no  art.  342  do  CP,
ressaltando que para a subsunção ao crime de falso testemunho é indispensável que o agente
tenha a vontade de faltar  com com a verdade. 3.  O Juiz  Federal  discordou do arquivamento
aduzindo que não há nos autos sequer a petição inicial, a contestação e a sentença, para que
fosse identificada, com clareza, a matéria do litígio.  Ainda, consignou a ausência de qualquer
investigação. 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.  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.

192. Processo: JF/MG-0018541-79.2011.4.01.3800-
INQ

Voto: 7180/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO, LAVAGEM
DE  DINHEIRO  E  OPERAÇÃO  DE  CÂMBIO  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO  BANCO  CENTRAL.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Inquérito  Policial  instaurado  a partir  de  ofício  encaminhado pelo  Conselho  de Controle  de
Atividades Financeiras  COAF, noticiando movimentações financeiras atípicas por empresa de
turismo, fato que pode configurar possíveis crimes previstos nos arts. 16 e 22 da Lei nº 7.492/86 e
art. 1º da Lei nº 9.613/98. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos
autos, em razão da ausência de indícios de materialidade e autoria delitivas, por entender que a
justificativa para a grande movimentação financeira na conta da empresa se mostra plausível,
bem como ante  a  ausência  de  comprovação da  comercialização  de  moeda estrangeira  pela
investigada. 3. Discordância do Magistrado. 4. Segundo o Relatório do COAF, a movimentação
financeira da empresa foi considerada atípica em razão da incompatibilidade com a capacidade
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financeira presumida da empresa, cujo faturamento bruto anual declarado em cadastro bancário é
de R$ 516.000,00, além da realização de depósitos de pequenos valores mediante numerosas
entregas.  5.  A despeito  do  quanto  declarado  pela  proprietária  da  empresa  investigada,  em
depoimento prestado em sede policial, o arquivamento do presente inquérito mostra-se prematuro
diante da necessidade de esclarecimentos de referências e condutas constantes dos autos, bem
como da possibilidade dos fatos descritos nos autos configurarem ilícito penal, ao menos em tese,
justificando-se  o  prosseguimento  das  investigações,  reservando-se  à  instrução  processual  o
debate mais aprofundado das questões pertinentes, sob o crivo do contraditório. 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.

193. Processo: JF/MOC-0002249-
22.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 7179/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV da LC 75/93. Suposto crime de
exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou espectro de radiofrequência (Art. 183
da Lei nº 9.472/97). Relatório elaborado pela ANATEL, noticiando que a rádio comunitária operava
no Distrito de Cruzinha, município de Minas Novas/MG, com transmissores de baixa potência
(18,4  Watts).  Interferência  nos  meios  de  telecomunicações  não  registrada  no  caso  concreto.
Ausência  de  efetiva  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado  pela  norma.  Insignificância  do  potencial
ofensivo  da  conduta  investigada.  Precedentes  do  STF  (HC  nº  126.592/BA,  2ª  Turma,  DJe
29/4/2015; HC nº 122.507/ES, 1ª Turma, DJe 6/10/2014; RHC nº 122.464 AgR/BA, 2ª Turma, DJe
8/8/2014) e da 2ª CCR (IPL nº 00414/2014, 640ª Sessão, de 04/04/2016, unânime). Falta de justa
causa para dar prosseguimento à persecução penal. 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.

194. Processo: JF-MOG-0000055-
98.2016.4.03.6133-INQ

Voto: 7233/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART.
334-A,  §  1º).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  NO  CASO.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  É  certo  que  a  natureza  do  produto
introduzido clandestinamente no país   cigarros  impõe maior  rigor  na adoção do princípio da
insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  2.  Segundo  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 3. A importação de 156
(cento e cinquenta e seis) maços de cigarros de origem estrangeira,  conhecendo o agente a
origem ilícita do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que
deve  ser  dado  prosseguimento  à  persecução  penal  quanto  ao  crime  de  contrabando.  4.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução
penal.

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

79



Ata da 663ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00312267/2016

195. Processo: JF/SP-0001981-67.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 6770/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

196. Processo: JF/SP-0014387-28.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6768/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

197. Processo: JF-DRS/MS-0003717-
51.2011.4.03.6002-APN

Voto: 7269/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE DOURADOS/MS

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

198. 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

Ementa: Inquérito  Policial.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  Conselho  de  Controle  de  Atividades
Financeiras (COAF),  dando conta de movimentações financeiras atípicas por parte de diretor-
presidente de empresa distribuidora. 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  não  evidenciada  nos  autos.
Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.19.000.001667/2015-97, 638ª Sessão, de 16/03/2016,
unânime). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

199. Processo: DPF-BAR/BA-01313/2011-IPL Voto: 7221/2016 Origem: GABPRM001-PRSS - 
PAULO ROBERTO SAMPAIO 
SANTIAGO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime de esbulho possessório  (CP,  art.  161,  II),  praticado contra  a
comunidade  tradicionalmente  ocupante  da  área  de  unidade  de  conservação  federal  Estação
Ecológica Serra Geral do Tocantins  EESGT, administrada pelo ICMBio. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Inexistência de prejuízo direto e específico a bem,
serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, a teor do art.
109, inc. IV, da Constituição Federal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: CC 121.150/PR,
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Rel. Ministra Alderita Ramos De Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Terceira Seção,
julgado em 04/02/2013, DJE 20/02/20131. Ausência de qualquer elemento de informação capaz
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

200. Processo: 1.13.000.001172/2016-62 Voto: 6772/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de uso de documento falso (art. 304 do CP). Apresentação de
Histórico  Escolar  possivelmente  fraudulento,  perante  instituição  de  ensino  superior  particular.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

201. Processo: 1.14.004.000504/2016-14 Voto: 6033/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Noticia formulada
por indústria brasileira acerca da fabricação e comercialização irregular de reboques (carretinhas)
no Brasil. Transnacionalidade da conduta não evidenciada a justificar a competência da Justiça
Federal,  posto  que  supostas  infrações  penais  não  foram praticadas  em detrimento  de  bens,
serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
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.

202. Processo: 1.18.000.002998/2016-62 Voto: 7183/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis irregularidades no recebimento de pensão civil paga pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32  2ª CCR). Inexistência de dano a bens, serviços ou interesses da União, tendo em vista que o
TJDFT  pertence  à  organização  político-administrativa  do  Distrito  Federal.  Precedente:  CC
115.589/DF, Rel. Min. GILSON DIPP, Terceira Seção, DJe 17/08/20111. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do  declínio  de atribuições  em favor  do Ministério  Público do Distrito  Federal  e
Territórios.

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.

203. Processo: 1.30.017.000655/2016-80 Voto: 7169/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Clonagem de cartão de crédito de instituição financeira, que
possui natureza de sociedade de economia mista.  Súmula n° 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 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.

204. Processo: 1.33.005.000593/2016-33 Voto: 7173/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Relata a noticiante que determinada pessoa
teria lhe oferecido auxílio, sem contraprestação pecuniária, em questões envolvendo a solicitação
de benefício previdenciário, mas, posteriormente, começou a pedir pequenas quantias. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposto crime de estelionato 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

205. Processo: DPF/MS-0053/2016-INQ Voto: 7223/2016 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de lavagem de capitais, praticado por servidor do INCRA que
teria solicitado a troca de cheque em nome de terceiro em farmácia da qual era cliente. Revisão
de arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93). Oitiva dos envolvidos. Apurou-se que o cheque referia-
se a um empréstimo obtido pelo investigado, que o teria usado para pagamento de dívida junto à
farmácia,  sendo-lhe  devolvida  a  diferença  a  maior.  Não  identificação  de  nenhuma  manobra
adotada para ocultar ou dissimular origem, localização, movimentação e propriedade de bens e
valores adquiridos como proveito de crimes antecedentes. Ausência de elementos mínimos para a
deflagração da persecução penal e 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

206. Processo: 1.11.000.001525/2015-18 Voto: 7185/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
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DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3°). Possível fraude no
cadastro  e  recebimento  de  benefício  do  Programa  Bolsa  Família  por  funcionária  municipal.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A beneficiária esclareceu que entendia ter
direito ao benefício, uma vez que recebia um salário mínimo como auxiliar de serviços gerais do
município,  e  com ela  moravam seis  netos,  dados  que  não  omitiu  no  momento  do  cadastro.
Observa-se  que  a  beneficiária  estava  dentro  do  limite  estipulado  pelo  programa à  época  do
cadastramento (R$ 154,00), tendo em vista que percebia um salário mínimo e em sua residência
moravam 7 pessoas. Inexistência de artifício ou ardil, elementares do tipo penal. Ausência de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

207. Processo: 1.14.000.002462/2016-96 Voto: 7190/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

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) 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 2) 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.

208. Processo: 1.14.000.002629/2016-19 Voto: 7182/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de dano (CP, art. 163, parágrafo único, III). Arrombamento de agência da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV).  Fato  ocorrido  em  15/08/2016.  Materialidade  comprovada.  Autoria  não  identificada.
Inexistência  de  sistema  eletrônico  de  filmagem  no  local.  Laudo  pericial  que  analisou  os
fragmentos de impressões papilares não encontrou equivalente na base de dados. Ausência de
indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

209. Processo: 1.14.006.000188/2014-07 Voto: 6787/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime de  desobediência  (art.  330,  CP).  Sociedade empresária  teria

83



Ata da 663ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00312267/2016

descumprido requisição do Ministério Público do Trabalho para apresentar informações nos autos
de inquérito civil. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de intimação pessoal,
direta  e  inequívoca  dirigida  ao  responsável  pelo  cumprimento  da  requisição.  A  empresa
investigada  respondeu  as  notificações,  prestando  parcialmente  as  informações  requisitadas.
Ausência de crime. Homologação do arquivamento.

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

210. Processo: 1.22.001.000017/2016-18 Voto: 7168/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato.  Sala de Atendimento ao Cidadão. Printscreen de página de rede social  com
convite  para  ingresso  em  grupo  de  zap  para  adultos,  que  se  fez  acompanhar  por  imagem
sugestiva  de  exploração  sexual  de  criança  ou  adolescente.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°
75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação do Facebook da impossibilidade de localizar a referida
conta, fato confirmado por Técnico Administrativo em Tecnologia da Informação da Procuradoria
da República, à míngua da URL e do endereço de e-mail pertinentes. Tentativa de obtenção dos
dados do responsável sem êxito. Ausência de indícios de autoria delitiva e diligências capazes de
alterar o panorama probatório. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art.
18 do CPP.

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

211. Processo: 1.23.000.002100/2015-13 Voto: 7175/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  recebimento  indevido  de  benefício  previdenciário.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação do INSS da existência de 3 (três)
registros  de  benefícios  indeferidos  em nome da  investigada.  Inexistência  de  inquérito  policial
instaurado para apurar qualquer prática de crime pela agente. Ausência 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.

212. Processo: 1.23.005.000158/2015-74 Voto: 7195/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis
crimes de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O Grupo Especial de Fiscalização Móvel concluiu, que não houve a
caracterização de trabalho em condição análoga à de escravo. Ausência de indícios de que os
trabalhadores  fossem  submetidos  a  trabalhos  forçados  ou  a  jornada  exaustiva,  nem  que
laborassem em condições degradantes ou que tivessem sua locomoção restringida em razão de
dívida com o empregador.  Inexistência de fraude ou violência. Fatos atípicos na esfera penal.
Homologação do arquivamento.

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

213. Processo: 1.26.003.000148/2016-28 Voto: 7181/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  furto  (CP,  art.  155)  de  equipamentos  (Termohigrômetro  e  GPS)
pertencentes  à  Universidade  Federal  Rural  de  Pernambuco   UFRPE/Campus  Serra  Talhada.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido  em  20/05/2016.  Embora
demonstrada a materialidade, não há elementos suficientes da autoria delitiva. Não existe sistema
interno de segurança e nem possíveis testemunhas que tenham presenciado a prática do evento
criminoso, capazes de colaborar na elucidação dos fatos. Ausência de indícios de autoria delitiva
e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

214. Processo: 1.28.100.000387/2012-81 Voto: 7188/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ASSU-RN

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

Ementa: Inquérito  Civil  instaurado  para  apurar  suposta  irregularidade  na  aplicação  de  recursos  do
Programa Nacional da Agricultura Familiar  PRONAF. Artigo 20 da Lei nº 7.492/86. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o
transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos (2003). 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.

215. Processo: 1.29.000.002021/2016-61 Voto: 7186/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  COAF.  Supostas  movimentações
financeiras atípicas envolvendo transportadora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligências junto à Receita Federal do Brasil para analisar se as movimentações financeiras
envolvem prática delituosa. O órgão fiscalizador informou que, em análise preliminar, concluiu-se
pela relevância fiscal, razão pela qual será feita uma análise aprofundada dos documentos pela
Equipe  Regional  de  Programação,  Avaliação  e  Controle,  encaminhando-se  o  resultado  ao
Ministério Público Federal. 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.

216. Processo: 1.29.000.003026/2016-10 Voto: 7184/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia  de Fato.  Relata  o  noticiante  fatos ocorridos  em 1972 (sentiu-se  mal  na escola  e,  ao
recuperar-se, viu uma pessoa com um ancinho no telhado apontando para o lugar onde estava
sentado), e em 1973 teria cometido crime de roubo contra Delegado. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de fato criminoso da alçada federal. Quanto ao possível
crime  de  roubo,  encontra-se  prescrito  (art.  109,  II,  do  CP).  Ausência  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

217. Processo: 1.29.002.000079/2016-51 Voto: 7176/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Sala de Atendimento ao Cidadão. Notícia de que empresa
do ramo de transportes manteria funcionários sem o devido registro na Carteira de Trabalho e
Previdência Social  CTPS. Art. 297, § 4º, do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Diligências. Realizada fiscalização pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego
não foi constatada qualquer irregularidade. Os funcionários da empresa são todos maiores de
idade e os vínculos trabalhistas estão devidamente registrados. Inexistência de indícios mínimos
da prática de crimes. Homologação do arquivamento.

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

218. Processo: 1.29.007.000157/2016-77 Voto: 7267/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Ausência de recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  FGTS por
sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A ausência de
depósito dos valores referentes ao FGTS na conta vinculada do empregado não caracteriza crime,
pois  os  valores não são  descontados dos empregados,  mas suportados  exclusivamente pelo
empregador.  Fato  atípico  na  esfera  penal.  Precedentes:  STF,  HC  72.271  e  2ª  CCR,
1.14.010.000171/2013-00  e  1.30.015.000203/2014-56.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

219. Processo: 1.29.017.000099/2016-62 Voto: 7234/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  auto  de infração  lavrado  pela  Alfândega do Aeroporto
Internacional  de  Guarulhos/SP,  em  razão  da  remessa  do  exterior,  por  bagagem  não
acompanhada,  de  31  mil  euros  não  declarados  à  Receita  Federal  do  Brasil.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Delito fiscal conexo com o de homicídio, apurados nos
autos do Inquérito Policial nº 001/2.13.0057924-0 (0003828-04.2013.403.6119), que tramitou na
10ª Vara Criminal de Porto Alegre, já arquivado. Aplicação da Súmula 524 do STF: Arquivado o
inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação
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penal ser iniciada, sem novas provas. Homologação do arquivamento.

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

220. Processo: 1.33.000.001667/2015-18 Voto: 7170/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  ELEITORAL PREVISTO  NO  ART.  299  DO  CÓDIGO
ELEITORAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ARTIGO  62,  IV).  RECURSO  DO
INTERESSADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir
de representação  para investigar  a  possível  prática de crime previsto  no art.  299 do Código
Eleitoral, consistente na possível compra de votos no pleito municipal de 2012, aduzindo que o
então candidato a Prefeito, em reunião mantida com sindicato em 27.09.2012, teria prometido
empregos e outros benefícios a alguns membros da diretoria, além de atender as reivindicações
do referido sindicato. 2. O Procurador Regional Eleitoral promoveu o arquivamento por atipicidade,
uma vez que os fatos narrados tratam-se de meras promessas de campanha. 3. Cientificado do
arquivamento,  o representante interpôs recurso. 4. O membro do MPF manteve a decisão de
arquivamento. 5. Ausência de indícios de ilicitude da conduta, especialmente do fim específico
previsto no art.  299 do Código Eleitoral para obter ou dar voto e para conseguir  ou prometer
abstenção. 6. Homologação do arquivamento, por seus próprios fundamentos.

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

221. Processo: 1.34.008.000301/2016-03 Voto: 7187/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Denúncia 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 manifestação cinge-se à narração de que existiria uma espécie de fraude nos
sorteios da Mega-Sena por meio de suposta seleção anterior dos números a serem sorteados.
Inexistência 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.

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

222. Processo: JF/MG-0037488-11.2016.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 7257/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (ART. 297, §4º DO CÓDIGO PENAL).
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  ENUNCIADO  27  DESTA  2ª  CÂMARA.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a
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suposta prática do crime de omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CP,  art.  297,  §4º),  tendo em vista  o relatório  de inspeção realizada pelo  Grupo Especial  de
Fiscalização Móvel do MTE em fazenda privada, na qual se verificou que o proprietário mantinha
3 trabalhadores rurais sem os devidos registros em suas Carteiras de Trabalho. 2. A Procuradora
da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  por
entender que a competência para processar e julgar o crime é da Justiça Estadual. Discordância
do  Magistrado.  3.  Enunciado  nº  27  desta  2ª  CCR:  A persecução  penal  relativa  aos  crimes
previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do Ministério Público Federal,
por ofenderem a Previdência Social. Precedente do STJ, Terceira Seção: CC 139.401/SP, DJe
16/11/2015. 4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

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

Voto: 7240/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288) E FRAUDES EM CERTAMES
DE INTERESSE PÚBLICO (CP, ART. 311-A, III, §2º). FRAUDE NO VESTIBULAR DE ENTIDADE
DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INSTITUIÇÃO
INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO, SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE
DO  PODER  PÚBLICO  FEDERAL.  LEI  Nº  9.394/96,  ART.  16,  II.  PRECEDENTE  DO  STF.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.
RECURSO  AO  CONSELHO  INSTITUCIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  COM
PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA DECISÃO  RECORRIDA.  1.  Inquérito
Policial instaurado, a partir de notícia de fato encaminhada pela PUC/GO, para apurar a prática
dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e fraudes em certames de interesse público
(CP, art. 311-A, III, §2º), por diversos investigados que, mediante associação estável, se uniram
para o fim de cometer  crimes de fraudes em certames de interesse público,  consistentes na
utilização e divulgação indevida de conteúdo sigiloso de processos seletivos para ingresso no
ensino superior. 2.O Procurador da República oficiante requereu o declínio de competência, uma
vez  que,  no  decorrer  das  investigações,  não  foram identificadas  fraudes  em vestibulares  de
universidades públicas federais, tampouco no ENEM, o que afastaria o interesse da justiça federal
no feito. 3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões ministeriais, aduzindo que o Ensino
Superior  é  de  responsabilidade  da  União,  que  os  presta  diretamente,  por  sua  Autarquias  ou
fundações, ou por delegação às Instituições Particulares de Ensino. 4. Firmada a divergência, os
autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos
termos do art. 28 do CPP, que, por sua vez, na 659ª Sessão de Revisão, de 19/09/2016, por
unanimidade,  deliberou  pela  não  homologação  do  declínio  de  atribuição.  5.  Cientificado  da
decisão,  o  il.  Procurador  da República oficiante  apresentou pedido  de reconsideração  a este
Colegiado e, caso contrário, a remessa do feito ao Conselho Institucional do MPF, para eventual
provimento  do  recurso.  6.  Alegou  o  Recorrente,  em  síntese,  que  a  competência  legislativa
privativa da União (CF, art.  22, inc.  XXIV) para legislar sobre diretrizes e bases da educação
nacional, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes em
detrimento de instituições de ensino particulares e que inexistem elementos que denotem ofensa
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. 7. A decisão da 2ª CCR deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que restou
demonstrado que a quadrilha atuava em mais de um estado (GO e DF) praticando fraudes que
transcenderam  as  atividades  negociais  e  de  gestão  do  estabelecimento  de  ensino  superior
privado,  violando  diretamente  o  sistema  de  ensino,  fato  que  atrai  a  competência  da  Justiça
Federal.  8.  Cabe  ressaltar  que  não  se  desconhece  o  anterior  entendimento  firmado  neste
Colegiado,  mas,  diante  da  nova  composição  e  dos  novos  debates  travados  sobre  o  tema,
prevaleceu o entendimento que restou firmado no voto ora recorrido, razão pela qual voto pela
integral  manutenção do Voto nº 6520/2016, proferido por esta 2ª Câmara na 659ª Sessão de

88



Ata da 663ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00312267/2016

Revisão, de 19/09/2016. 9. Remetam-se os autos ao Egrégio Conselho Institucional do Ministério
Público Federal, para análise do recurso interposto.

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

224. Processo: JF-APAREC-0002357-
87.2016.4.01.3504-INQ

Voto: 7259/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
APARECIDA DE GOIÂNIA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR SUPERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20,
CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002.  IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a
entrada em território nacional de mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas de
documentação necessária, configurando a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). 2. O
Ministério Público Federal promoveu o arquivamento do feito, por considerar aplicável o princípio
da insignificância ao valor dos impostos elididos (R$ 10.827,62), aplicando, como parâmetro, o
teto de R$ 20.000,00 estabelecido pela Portaria MF nº 75/2012. Discordância do magistrado. 3. O
valor dos tributos iludidos ultrapassa o valor utilizado como limite para a aplicação do princípio da
insignificância (R$ 10.000,00) nos crimes de descaminho. Enunciado 49 e Precedentes do STJ. 4.
Prosseguimento da persecução penal.

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

225. Processo: JF/CE-0005064-03.2016.4.05.8100-
PIMP

Voto: 7273/2016 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 o crime de descaminho (CP, art.  344). Entrada em território
nacional  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação
comprobatória  da  sua  regular  importação.  Houve  a  aplicação  da  sanção  administrativa  de
perdimento de bens. MPF: Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância,
tendo  em  vista  que  o  valor  da  mercadoria  apreendida  foi  de  R$  9.229,39.  Discordância  do
magistrado, por não aplicar o princípio de bagatela ao crime de descaminho. Aplicação do art. 28
do CPP. Conforme o Enunciado nº 49 da 2ª CCR, de 04/03/2013, 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 presente
caso, constata-se que o valor do tributo iludido não ultrapassa o patamar de R$ 10.000,00, o que,
excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a  conduta  investigada.  Ausência  de
reiteração. 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.

226. Processo: JF/CE-0010685-83.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 7215/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato (CP, art.  171, §3º),  tendo em vista indícios de
fraude na compensação, mediante a utilização de cheque falsificado, no valor de R$ 1.946,00 (mil,
novecentos e quarenta e seis reais), em setembro de 2001. A Caixa Econômica Federal ressarciu
o cliente e assumiu o mencionado prejuízo. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV).
Após diligências, não foi possível verificar o titular da conta que originou o cheque, já que foi
possível constatar que o fraudador utilizou dados de pessoas aleatórias para formular documento
de identificação falso. Ausência de diligências capazes de direcionar a investigação de modo a se
localizar o autor do crime, pois há apenas uma possível fotografia do suspeito presente em uma
cópia de documento falsificado (Carteira Nacional de Habilitação). Fatos ocorridos há 5 anos.
Inexistência  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.

227. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002307-
58.2016.4.01.3311

Voto: 7191/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  QUALIFICADO  PRATICADO  CONTRA O
INSS (CP, ART. 171, § 3º). MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP,
ART. 28 DO CPP, C/C A LC Nº 75/93, ART. 62-IV). NÃO CONFIGURADA A AUSÊNCIA DO DOLO.
INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª
CCR/MPF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 68 DA 2ª
CCR.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO  POR  FUNDAMENTO  DIVERSO.  1.  Trata-se  de
inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato contra o INSS
(CP, art. 171, § 3º), em decorrência da realização de saques indevidos após o óbito da titular do
benefício.  2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do procedimento,
tanto  por  entender  ausentes  os  indícios  de  dolo,  como  em  razão  da  prescrição  virtual,
consignando:  considerando a data  dos fatos,  a pretensão punitiva  já se encontra em vias de
prescrever.  Discordância  do  Magistrado.  3.  Consta  nos  autos  a  ocorrência  de  07  saques
irregulares, sendo que o último saque foi realizado em abril/2005. Segundo Orientação nº 04 da 2ª
CCR,  resta  configurada  a  ausência  de  dolo  nas  hipóteses  de  até  03  saques  irregulares  do
benefício. 4. Em relação à prescrição da pretensão punitiva estatal, o prazo inicial é contado a
partir  da data em que cessou a permanência,  ou seja,  quando foi recebido pela última vez o
benefício, no caso, abril/2005. 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 somente será atingido em
abril/2017. Aplicação do enunciado nº 28 da 2ª CCR. 5.  Após informações apresentadas pelo
INSS, verificou-se a ausência de inícios da autoria dos saques irregulares,  pois os benefícios
foram sacados por  meio de cartão magnético,  não houve renovação de senha e não consta
procurador cadastrado para o recebimento do benefício.  Aplicação do Enunciado nº 68 da 2ª
CCR. 6. Insistência no Arquivamento por fundamento diverso.

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

228. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002334-
41.2016.4.01.3311

Voto: 7193/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  QUALIFICADO  PRATICADO  CONTRA O
INSS (CP, ART. 171, § 3º). MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP,
ART. 28 DO CPP, C/C A LC Nº 75/93, ART. 62-IV). NÃO CONFIGURADA A AUSÊNCIA DO DOLO.
INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª
CCR/MPF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 68 DA 2ª
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CCR.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO  POR  FUNDAMENTO  DIVERSO.  1.  Trata-se  de
inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato contra o INSS
(CP, art. 171, § 3º), em decorrência da realização de saques indevidos após o óbito do titular do
benefício. 2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do procedimento por
entender ausentes os indícios de dolo, bem como, considerando a data dos fatos (mais de 8
anos),  certo  é  que  a  pretensão punitiva,  se  ainda  não  prescrita,  já  se  encontra  em vias  de
prescrever.  Discordância  do  Magistrado.  3.  Consta  nos  autos  a  ocorrência  de  05  saques
irregulares, sendo que o último saque foi realizado em dezembro/2013. Segundo Orientação nº 04
da 2ª CCR, resta configurada a ausência de dolo nas hipóteses de até 03 saques irregulares do
benefício. 4. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal é contado a partir da data
em que cessou a permanência, ou seja, quando foi recebido pela última vez o benefício, no caso,
dezembro/2013.  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), que será atingido somente em dezembro/2025. Aplicação
do enunciado nº 28 da 2ª CCR. 5.  Após informações apresentadas pelo INSS, verificou-se a
ausência de indícios da autoria dos saques irregulares, pois os benefícios foram sacados por meio
de cartão magnético, não houve renovação de senha e não consta procurador cadastrado para o
benefício.  Aplicação  do  Enunciado  nº  68  da  2ª  CCR.  6.  Insistência  no  Arquivamento  por
fundamento diverso.

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

229. Processo: JF/MG-NOTCRI-0016390-
67.2016.4.01.3800

Voto: 7199/2016 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 DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART.
342).  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
suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342), no bojo de ação penal. O investigado
foi inquirido em ação penal que tramitou perante a 6ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Belo
Horizonte em 14/08/2007. Posteriormente, o feito foi declinado para a Justiça Federal e todos os
atos  até  então  praticados  foram  anulados,  tendo  a  instrução  processual  se  repetido  e  o
investigado,  na qualidade de testemunha,  prestado novo depoimento em 16/01/2014.  2.  Após
prolação da sentença da referida ação, a MM. Magistrada determinou o envio de cópias para o
MPF para a apuração do crime de falso testemunho. Encaminhados os autos à Polícia Federal, a
autoridade policial restituiu os autos ao MPF informando a necessidade de requisição à 9ª Vara
Federal da mídia contendo cópia do depoimento prestado pelo investigado na audiência do dia
16/01/2014.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,
considerando que, como o crime teria ocorrido em 14/08/2007, ocasião do primeiro depoimento, o
fato teria sido atingido pela prescrição da pretensão punitiva. 4. O Juiz Federal discordou das
razões  ministeriais,  aduzindo  que  o  crime  teria  ocorrido  na  ocasião  do  novo  testemunho  do
investigado,  em  16/01/2014,  e  que  a  ausência  do  registro  audiovisual  da  declaração  da
testemunha perante o juízo federal impediria a análise sobre a ocorrência ou não do crime. 5. O
crime de falso testemunho, em tese, ocorreu em 16/01/2014, já que na audiência realizada nessa
data o investigado prestou novas declarações, consideradas falsas pela julgadora. Contudo, para
que se possa firmar tal entendimento é necessária a requisição da mídia contendo o depoimento
do investigado a fim de se analisar se, de fato, houve a prática do crime. 6. Se existentes indícios
de autoria e de materialidade delitiva, como evidenciam os autos, não cabe ao representante do
Ministério Público Federal dispor da persecução penal, 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
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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.

230. Processo: JF-RIB-0006702-42.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 7189/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.
Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), tendo
em vista a apreensão, em poder do investigado, de 51 (cinquenta e um) maços de cigarros de
procedência  estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a
comprovar a regular importação. 2. O il. Procurador da República oficiante, entendendo tratar-se
de crime de descaminho, promoveu o arquivamento dos autos, por entender aplicável, ao caso, o
princípio  da  insignificância  em  razão  do  baixo  valor  relacionado  à  mercadoria  (R$  178,50,
aproximadamente).  3.  O MM. Juiz Federal,  no entanto, discordou do entendimento ministerial,
aduzindo tratar-se  de crime de contrabando,  fato  que  afasta  a  possibilidade da aplicação  do
princípio da insignificância.  4.  Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016,
procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adequem ao
contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e
três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de
se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que
cobra a persecução penal. 5. No caso, consta a informação de que o investigado já figurou em
outros 7 procedimentos instaurados para apurar a prática do crime de contrabando, fato que obsta
a incidência do princípio da insignificância à conduta ora em análise. 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.

231. Processo: JF-RJ-PIMPCR-2016.51.01.501190-7 Voto: 7012/2016 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 PRÁTICA DO  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  PAPEL OU
OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (CP, ART. 356). EXTRAVIO DE PROCESSO JUDICIAL. MPF:
PEDIDO DE DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de sonegação de papel ou
objeto de valor probatório (CP, art.  356), tendo em vista a notícia de que a Caixa Econômica
Federal  não teria  procedido à  devolução dos autos de execução fiscal  em que figurou como
executada.  2.  Após vista  dos autos à  Empresa Pública,  foi  cientificado ao juízo que,  embora
contatada, a CEF não teria promovido a devolução dos autos, razão pela qual o Magistrado da 10ª
Vara  de  Execução  Fiscal  determinou  a  expedição  de  mandado  de  busca  e  apreensão  do
processo. 3. O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado certificou que deixou
de  proceder  à  apreensão  do  processo  por  não  tê-lo  encontrado  no  local.  De  posse  dessa
informação,  o  Magistrado  determinou  a  intimação  da  CEF para  esclarecer  o  motivo  da  não
localização do processo. A CEF informou a impossibilidade material absoluta de devolução dos
autos,  tendo  em vista  trata-se  de processo  eletrônico.  4.  O Magistrado,  então,  determinou  a
autuação  do  ofício  como  restauração  de  autos  e  intimou  a  Exequente  para  manifestar  seu
interesse na restauração, determinando, em seguida, o envio de peças ao MPF em razão da
notícia  do  desaparecimento  dos  autos  na  Caixa  Econômica  Federal.  5.  O  Procurador  da
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República oficiante manifestou-se pelo arquivamento do feito, ao fundamento de que, em consulta
ao sistema Apolo, consta a informação de que se trata de processo eletrônico e que não há nos
autos  do  processo  qualquer  anotação  de  remessa  física  à  Caixa  Econômica  Federal,  o  que
dificultaria eventual  apuração da conduta em apreço.  6. O Juiz Federal  discordou das razões
ministeriais, aduzindo que o processo foi, de fato, extraviado e que o que o MPF considerou ser o
formato eletrônico do processo desaparecido, era, em verdade, o incidente de restauração de
autos, que foi distribuído em apenso aos autos do processo físico extraviado, sob um número
diferente. Acrescentou, ainda, a prematuridade do arquivamento do feito, tendo em vista a prova
da materialidade e as peculiaridades do caso. 7. É possível verificar do andamento processual,
por meio do sistema Apolo, que o processo citado pelo Procurador da República oficiante é o
incidente de restauração dos autos principais, não havendo nos autos qualquer esclarecimento
concreto, por parte da Caixa Econômica Federal, sobre o desaparecimento do processo. 8. Logo,
é necessário apurar em que circunstâncias ocorreu o desaparecimento do processo físico, com a
realização, entre outras, de diligências na vara em que ocorreu a carga do processo a fim de
verificar se há algum registro sobre o processo, procedendo-se, caso frutífera a diligência, a oitiva
dos  possíveis  envolvidos  no  fato.  9.  Somente  após  o  exaurimento  das  diligências  aptas  a
esclarecer o fato é que o Ministério Público poderá concluir se existem elementos suficientes para
deflagrar  a  ação  penal  ou  promover  o  arquivamento  das  peças  informativas.  10.  Não
homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  MPF  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

232. Processo: JF-RJ-0005029-78.2013.4.02.5110-
INQ

Voto: 7213/2016 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.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  FURTO  (CP,  ART.  155)  EM
DETRIMENTO DE EMPRESA PÚBLICA. MPF: ARQUIVAMENTO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC Nº 75/93, ART.
62,  INC.  IV).  INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  NECESSIDADE DE
APROFUNDAMENTO  DAS  INVESTIGAÇÕES  PARA  A  ELUCIDAÇÃO  DOS  FATOS.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA O PROSSEGUIMENTO NO FEITO.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de furto (CP, art. 155) de um
nobreak  e  um  sweet,  praticado  em  detrimento  da  Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  e
Abastecimento (EMBRAPA).  2. Após a notícia do suposto furto, a autoridade policial  oficiou a
Embrapa  para  que  informasse  sobre  os  fatos,  contudo,  a  empresa  quedou-se  inerte.  3.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando aplicável à
espécie o princípio da insignificância, uma vez que o valor estimado dos bens subtraídos perfaz o
montante de R$ 1.000,00. Aduzindo, ainda, que a inércia da Embrapa impossibilita a elucidação
dos  fatos.  4.  O  Juiz  Federal  discordou,  aduzindo  que  a  conduta  não  pode  ser  considerada
irrelevante para o Direito Penal, acrescentando, ainda, que a conduta da empresa, que optou por
não colaborar  com as investigações de um crime que deveria  ser  de seu interesse,  poderia,
inclusive  configurar  o  crime  de  desobediência  e  que  não  se  deve  deixar  de  considerar  a
possibilidade de o delito ter sido praticado por servidor público ou por segurança que estava em
serviço  no  dia  do  furto.  5.  No  caso,  não  se  mostra  razoável  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância considerando apenas o valor econômico do bem, uma vez que não se trata de
patrimônio particular, mas sim da coletividade. Ainda mais após a informação prestada no relatório
formulado  pela  autoridade  policial  de  que  à  época  dos  fatos  já  se  percebia  o  aumento  de
ocorrências de extravio de patrimônio na área da empresa, o que deveria embasar o incremento
de ações preventivas a serem tomadas pela empresa de vigilância. Não se tem notícias, mesmo
após vários pedidos, de investigações através de sindicâncias internas ou se o material furtado foi
reposto pela empresa de vigilância, garantidora pela função. 6. Tal fato demonstra a total inércia
da Embrapa em relação ao patrimônio público, fato que merece ser investigado, pois a conduta da

93



Ata da 663ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00312267/2016

empresa de não colaborar com a investigação de um crime que é de seu interesse, deixando de
informar dados essenciais para a elucidação dos fatos, pode configurar o crime de desobediência,
sendo necessário o esclarecimento junto à Embrapa da sua constante omissão em relação ao
desaparecimento  de  bens  públicos.  7.  Ainda  subsistem  indícios  da  participação  de  servidor
público na prática do crime, circunstância que, por si só, aumenta o grau de reprovabilidade da
conduta e somente será esclarecido após o aprofundamento das investigações. 8. Por força dos
princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o
exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal
poderá  concluir  se  existem  elementos  suficientes  para  deflagrar  a  ação  penal  ou  se  deve
promover o arquivamento do processo. 9.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

233. Processo: JF/SP-0000653-05.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 7129/2016 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 05
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
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
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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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

234. Processo: JF/SP-INQ-0000523-
20.2013.4.03.6181

Voto: 7164/2016 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.  ARTIGO 10  DA LEI  COMPLEMENTAR Nº  105/2001.  VIOLAÇÃO DE
SIGILO  BANCÁRIO.  MPF:  PEDIDO  DE  DECLÍNIO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
ATRIBUIÇÃO  DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  por  derivação  da  investigação  policial
denominada Operação Durkheim, que noticia a existência de organização criminosa especializada
na venda de informações sigilosas, tais como dados telefônicos, declarações de imposto de renda
e extratos bancários, o que configuraria, em tese, a prática dos crimes previstos nos artigos 288 e
325 do Código Penal, no artigo 10 da Lei nº 9.296/1996 e no artigo 10 da Lei Complementar nº
105/2001.  2.  Consta  dos  autos  a  informação  de  que  o  Delegado  Federal  houve  por  bem
representar pela abertura de outros inquéritos policiais para facilitar a investigação dos crimes
identificados na referida operação, dentre eles, os presentes autos. Verifica-se, assim, a conexão
entre todos os inquéritos policiais instaurados para apurar os fatos ligados aos investigados na
referida  operação.  4.  Os autos  nº  0000410.03.2012.403.6181,  que  versam sobre  os  mesmos
fatos, foram distribuídos ao Juiz da 6ª Vara Criminal Federal (especializada) em 19/01/2012, que
proferiu  decisão  acerca  de  representação  pela  quebra  de  sigilo  bancário  em  face  de  uma
investigada. 5. Do extenso relatório policial nota-se que a quadrilha investigada atuava de maneira
extremamente  organizada  e  contava  com a  participação  de  diversas  pessoas,  detentoras  de
cargos públicos ou não, para viabilizar a venda de dados protegidos por lei. 6. O Procurador da
República  oficiante  manifestou-se  pela  inexistência  de  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional, requerendo a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais Comuns da Subseção
Judiciária  de  São  Paulo,  ao  fundamento  de  que  no  relatório  policial  constam  indiciamentos
relativos  aos  delitos  estampados nos  artigos  288 e 325  do  Código  Penal,  no  art.  10  da Lei
Complementar nº 105/2001 e no art. 10 da Lei 9.296/96, todos estranhos às matérias tratadas nas
Leis 7.492/86 e 9.613/98. 7. O Juiz Federal da 6ª Vara Criminal Federal discordou das razões
ministeriais,  por entender que encontra-se firmado o entendimento de que o artigo 10 da Lei
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Complementar  nº  105/2001  apenas  regulamentou  hipóteses  de  quebra  de  sigilo  bancário
previstas pelo artigo 18 da Lei nº 7.492/86, sem estabelecer nova conduta ilícita, tendo o Sistema
Financeiro  Nacional  como bem jurídico ofendido.  Acrescenta,  ainda,  que o juízo  antecedeu o
Juízo da 2ª Vara Criminal na prática de medida de caráter jurisdicional, restando prevento para o
processamento e julgamento do feito. 8. A Lei Complementar 105/2001 busca tutelar o sigilo das
operações financeiras, visando resguardar a segurança e a lisura de determinadas transações ou
serviços.  Assim,  a  divulgação  dos  dados  sigilosos  atenta  não  só  contra  o  correntista  ou  a
instituição  financeira,  mas  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  como  um  todo,  já  que  a
divulgação de tais dados desestabiliza as instituições que o compõem. 9. No caso, a quadrilha
comercializava dados protegidos por lei, dentre eles, extratos bancários e informações financeiras,
fato que aponta para a prática do crime previsto no art. 10 da Lei Complementar n. 105/2001, que
regulamentou  as  hipóteses  de  quebra  de  sigilo  bancário  previstas  pelo  artigo  18  da  Lei  nº
7.492/86,  não  excluindo  a  competência  da  Justiça  Federal  para  a  apreciação  do  feito  e  a
consequente tramitação perante a Vara Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro.
Precedente STJ: CC 118.973/PR. 10. Além disso, foi o Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São
Paulo (especializada) o primeiro a tomar conhecimento dos fatos a serem apurados, tanto que em
13/02/2012 o referido juízo lançou decisão deferindo a quebra de sigilo bancário em face de uma
investigada, competindo-lhe, por prevenção (art. 83 do CPP), o processo e julgamento do feito. 11.
Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal perante a Vara Especializada nos Crimes contra o
Sistema Financeiro.

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.

235. Processo: 1.19.000.000369/2016-61 Voto: 7091/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO  FISCAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  encaminhado  por
Ministério  Público do Estado,  informando a prática de possível  crime de apropriação indébita
previdenciária (art. 168-A) por parte de prefeito. 2. Oficiada, a Receita Federal informou que não
houve  ação  fiscal  contra  o  município  nos  períodos  questionados (2013 a  2015),  mas  que  a
demanda será incluída na Operação Especial programada para o mês de julho. 3. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que o crime em comento
possui natureza material, necessitando da constituição definitiva do crédito para sua configuração.
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. Relativamente à natureza do crime de apropriação indébita previdenciária, adoto a
argumentação desenvolvida no agravo regimental interposto pelo Procurador-Geral da República
no Inquérito nº 971/DF, ainda pendente de julgamento. 6. Não homologação do arquivamento e
designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição
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236. Processo: 1.11.000.001529/2015-04 Voto: 7125/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Procedimento  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado por  Juízo  Estadual
informando a possível prática do crime de estelionato na modalidade alienação fraudulenta de
coisa própria (CP, art. 171, §2º, II). Notícia de que empresas teriam realizado permuta de imóveis,
porém antes que houvesse a transferência das propriedades, uma das empresas alienou seus
imóveis rurais para o INCRA/AL. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Oficiado a se manifestar
sobre os fatos, o INCRA silenciou acerca de eventuais prejuízos, mas enviou cópias da escritura
pública de compra e venda e do procedimento administrativo  de aquisição das propriedades.
Procuradoria  Federal  do  INCRA,  ao  tratar  do  desfecho  do  procedimento  administrativo  para
aquisição do imóvel rural, não relatou prejuízos sofridos pelo INCRA. Não há notícia de qualquer
questionamento judicial contra a autarquia acerca da validade da citada aquisição. Verificou-se
que não consta nos autos o referido contrato de permuta entre as empresas. Possível estelionato
praticado entre particulares. Prejuízo restrito ao patrimônio 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.

237. Processo: 1.12.000.000481/2015-71 Voto: 7274/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando que, nos autos de ação civil, a qual atualmente tramita
na Justiça Federal  do Amapá, existem duas decisões judiciais em nome da mesma Juíza do
TJ/AP,  mas com assinaturas  visivelmente  diferentes  (art.  298  do  CP).  Inicialmente  o  feito  foi
remetido à 2ª CCR para análise de declínio de atribuições.  O Relator,  à época, por meio de
despacho solicitou o retorno dos autos para que restasse esclarecido o motivo do feito tramitar
atualmente  perante  a  justiça  federal.  Em  atendimento  às  solicitações  da  2ª  CCR,  restou
esclarecido que a ação na qual  foram lançadas as supostas decisões inidôneas versa sobre
terreno  de  interesse  da  Caixa  Econômica  Federal,  razão  que  motivou  o  deslocamento  de
competência. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta falsidade
constatada em processo judicial que corria perante a Justiça Estadual do Amapá. O simples fato
de  haver  alteração  posterior  de  competência  por  fato  superveniente,  não  implica  que  crimes
eventualmente  já  cometidos  e  consumados  no  bojo  do  processo  que  tramitava  na  Justiça
Estadual  passem  a  lesar  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  entidades  federais.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  suas  entidades.
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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

238. Processo: 1.14.000.002369/2016-81 Voto: 7117/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática do crime de
estelionato (CP, art. 171). O representante aduz que foi induzido em erro, mediante falsa notícia
de assalto na estrada envolvendo um familiar, situação que o teria levado a realizar depósitos na
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conta de terceiro.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Possível  estelionato praticado entre
particulares. Prejuízo restrito ao patrimônio 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.

239. Processo: 1.22.000.003985/2016-88 Voto: 7251/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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, III, do Código Penal. Auto de
infração  lavrado  pela  ANVISA informando  que  determinado  laboratório  não  teria  garantido  a
segurança,  qualidade  e  a  eficácia  na  fabricação  de  medicamento.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta
ou ofensa direta às atribuições fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. Precedentes do
STJ: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, Terceira Seção, Dje
01/02/2011.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a 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.

240. Processo: 1.22.010.000140/2016-11 Voto: 5471/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato.  Representação.  Suposta prática de crime contra a ordem econômica (Lei  nº
8.137/90). Relata o noticiante que tem enfrentado dificuldade em adquirir matéria-prima para a
produção de embalagem para marmitas e que as empresas que antes possuíam o material não o
fornecem mais, prejudicando sua atividade. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -
2a CCR). Os elementos apresentados na representação em tela não revelam indícios mínimos
diretos  do  cometimento  de  crime  sujeitos  à  competência  da  Justiça  Federal  e  consequente
atribuição  deste  órgão  ministerial.  Entendimento  jurisprudencial  no  sentido  de  que  os  crimes
contra a ordem econômica,  previstos na Lei  n.º  8.137/90,  são,  em regra,  de competência  da
Justiça Estadual, salvo se comprovada a efetiva lesão a bens, interesses ou serviços da União, a
teor do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Precedente STJ: CC 119.350/PR, Terceira
Seção,  julgado  em 26/11/2014,  DJe  04/12/2014.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

241. Processo: 1.22.024.000068/2016-73 Voto: 7276/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Representação relatando que seu
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irmão, portador de doença incapacitante, faz uso de um medicamento importado, mas não possui
condições financeiras para adquiri-lo. Em virtude desse fato, foi ajuizada ação contra o Estado de
Minas Gerais, objetivando fazer com que o Estado custeasse o seu tratamento. A pretensão foi
concedida em sede de tutela antecipada, mas, até o momento, o Estado de Minas Gerais ainda
não cumpriu  a decisão judicial,  tampouco apresentou justificativa para a demora.  Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 da 2ª CCR).  Suposto descumprimento de ordem da
Justiça Estadual pelo Estado de Minas Gerais. 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.

242. Processo: 1.29.002.000466/2016-97 Voto: 7128/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III). Representação.
Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Relato  de  suposta  apropriação  indevida  de  valores,  por
advogada, oriundos de Processo Judicial que tramita na 5ª Vara Cível do Foro Central de Porto
Alegre.  Revisão  de declínio  (Enunciado  nº  32).  Prejuízo  restrito  ao particular.  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.

243. Processo: 1.30.001.001747/2016-56 Voto: 7165/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Movimentações
financeiras incompatíveis com capacidade econômica de empresa privada e seus sócios. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Os  elementos  apresentados  na
representação em tela não revelam indícios mínimos diretos do cometimento de crime sujeitos à
competência  da  Justiça  Federal  e  consequente  atribuição  deste  órgão  ministerial.  O  RIF  faz
menção à prática dos crimes de furto e sequestro como supostos delitos antecedentes, tratando-
se de crimes de competência da Justiça Estadual. Nas Folhas de Antecedentes Criminais das
pessoas citadas no RIF apenas foram encontrados registros de antecedentes criminais em nome
de alguns  dos  investigados,  referentes  a  crimes cujo  o  processamento  e  julgamento  são  da
competência  da  Justiça  Estadual.  Oficiada,  a  Receita  Federal  comunicou  a  inexistência  de
procedimento  fiscal  ou  de  representação  fiscal  para  fins  penais  relativos  aos  contribuintes
investigados. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento
do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra
o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,  serviços ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.  (CC 113.359/RJ, Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

244. Processo: 1.30.001.002002/2016-12 Voto: 7096/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por particular narrando que as penalidades aplicadas
aos dirigentes da Companhia Docas do Rio de Janeiro, por meio do Acórdão nº 3296/2016-TCU,
não estariam em conformidade com os danos causados aos cofres da empresa, o que poderia vir
a acarretar novos delitos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 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 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

245. Processo: 1.31.000.000248/2016-14 Voto: 7112/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Representação  sigilosa
noticiando a prática do tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) na principal via de acesso ao
Aeroporto  da  capital.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR/MPF).  Não há  indícios
mínimos de transnacionalidade na prática do possível tráfico de drogas. Relato que aponta para o
possível  tráfico  de  drogas  local.  Carência  de  elementos  de  informação  aptos  a  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

246. Processo: 1.34.008.000306/2016-28 Voto: 7265/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

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

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

247. Processo: 1.34.011.000601/2015-44 Voto: 7224/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Relato  de  supostas
irregularidades na constituição e sucessão de sociedade empresária privada. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32).  Irregulares  ocorridas  envolvendo  pessoas  jurídicas  de  direito  privado.
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.

248. Processo: 1.34.017.000155/2016-07 Voto: 7260/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARARAQUARA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato.  Representação formulada por particulares comunicando o assassinato de um
colono  e  posterior  invasão  de  um lote  no assentamento  Bela  Vista  do  Chibarro.  Revisão  de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Intercorrência  relacionada  à  convivência  e  comportamento  dos
assentados. Circunstâncias fáticas que envolvem interesse individual de natureza possessória.
Inexistência de elementos que evidenciem prejuízo a bens, interesses ou serviços do INCRA.
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.

249. Processo: 1.35.000.000527/2016-39 Voto: 7287/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato sobre a suposta prática
do crime de extorsão (CP, art. 158), por corretor imobiliário e seu filho, em razão de contrato de
compra  e  venda  de  um apartamento  financiado  pela  Caixa  Econômica  Federal.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32). Oficiada, a Caixa Econômica Federal informou que os fatos noticiados
em nada dizem respeito à empresa pública, visto que são pertinentes à relação entre o noticiante
e o corretor de imóveis, sendo que o titular do contrato não é nenhuma das pessoas mencionadas
na  denúncia.  O  representado,  por  sua  vez,  informou  que  o  negócio  jurídico  entre  as  partes
consistiu na venda do apartamento, mas o Representante não quitou o valor acordado, razão pela
qual  promoveu  notificação  extrajudicial.  Fatos  relacionados  a  negócio  jurídico  firmado  entre
particulares,  sem  afronta  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)
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250. Processo: 1.17.004.000095/2016-44 Voto: 7196/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
informando  que  a  eleição  para  direção  de  sindicato  teria  sido  fraudada,  por  descumprir  seu
estatuto e manter nesta mesma diretoria, diretor impedido de exercer tal função por não pertencer
a empresa de base da categoria e inativa junto aos órgãos governamentais. O Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao MPT, por não verificar a ocorrência de
qualquer fato de repercussão criminal. Recebimento da promoção de declínio de atribuições como
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). É de atribuição do MPT o controle externo das atividades
sindicais. 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. Precedente da
2ª CCR (procedimento nº 1.34.008.000282/2016-15). Homologação do arquivamento e remessa
de cópias ao Ministério Público do Trabalho para a instauração de procedimento próprio.

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.

251. Processo: 1.30.001.002715/2016-78 Voto: 7103/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 1, I, da
Lei 8.137/90) e do crime de ameaça (CP, art. 147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). 1) Possível crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Dos documentos acostados pelo
representante, extrai-se a informação de que a Receita Federal do Brasil foi oficiada para tomar
ciência  dos  fatos  e  implementar  as  providências  cabíveis.  Ausência  de  elementos  aptos  a
demonstrar  a  prática  de  crime  contra  a  ordem  tributária.  Crime  de  natureza  material,  cuja
ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24
da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Falta de justa causa. Homologação do arquivamento. 2)
Possível  prática  do  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Revisão  de  Declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Crime  ocorrido  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

252. Processo: SRPF-AP-00014/2015-INQ Voto: 7247/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Relato de recebimento de 01
(uma) cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Inexistência  de  indícios  mínimos  da  autoria  delitiva,  uma  vez  que  a  cédula  inidônea  fora

102



Ata da 663ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00312267/2016

repassada por pessoa desconhecida para vendedora ambulante durante uma festa. Esgotamento
das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Necessidade  de
comunicação do fato e encaminhamento da cédula ao Departamento do Meio Circulante do Banco
Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação
do arquivamento.

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

253. Processo: SRPF-AP-00372/2013-INQ Voto: 7243/2016 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  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.
Diligências. Ausência de imagens, em decorrência de problemas técnicos nos equipamentos do
circuito de segurança. Apesar de terem sido encontradas no local impressões digitais aptas à
confronto,  a  autoridade  policial  informou  que  o  sistema  utilizado  para  execução  da  pesquisa
encontra-se  inoperante  e  sem  previsão  para  restabelecimento.  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.

254. Processo: SR/PF/CE-01515/2015-INQ Voto: 7244/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiro da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV). Diligências. Apesar da vítima ter indicado as características físicas do assaltante, não foi
possível a sua identificação através do banco de dados fotográficos da polícia. Não identificação
completa  da  placa  do  veículo  utilizado.  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.

255. Processo: 1.04.005.000028/2016-78 Voto: 7116/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  onde  o
manifestante informa que observou situações relacionadas à segurança da internet e telefonia no
Brasil,  afirmando  que,  ao  solicitar  emissão  de  passaporte  pela  internet,  teve  evidências  de
interceptação dos seus dados pessoais.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Consta nos autos que foi feito pedido de audiência pelo denunciante, visando fornecimento de
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maiores  esclarecimentos.  No  entanto,  posteriormente  requereu  o  cancelamento  da  audiência,
informando  que  não  teria  feito  denúncia  ou  solicitado  qualquer  investigação,  tendo  apenas
registrado  os  acontecimentos  perante  o  MPF  para  fins  de  proteção,  pois  teme  pela  sua
integridade física. 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. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.11.000.000794/2016-48 Voto: 7286/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime de sonegação previdenciária (CP, art.  337-A),  pelo
Prefeito do Município de São Miguel dos Campos/Al. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Verificou-se  que  o  processo  trabalhista  ainda  está  em fase  de  instrução.  Até  o
presente momento não há sentença trabalhista transitada em julgado reconhecendo o débito de
contribuições  previdenciárias  e  seu  respectivo  valor,  a  ser  determinado  após  a  liquidação.
Ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Natureza  material  do  delito.  Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

257. Processo: 1.14.000.000732/2016-24 Voto: 7288/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Aduz o
representante que  a empresa  contratada  pela  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA)  para  a
prestação  dos  serviços  de  limpeza  e  conservação,  forjava  as  rescisões  trabalhistas,
constrangendo os ex-empregados a devolver os valores que recebiam. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instado, o representante apresentou nova manifestação, mas não
logrou  trazer  aos  autos  elementos  mínimos  que  apresentassem  uma  linha  investigatória
potencialmente  idônea.  Oficiado,  o  Reitor  da  UFBA esclareceu  que  os  fatos  não  eram  do
conhecimento  da  universidade,  nem mesmo dos  fiscais  do  contrato  firmado com a  empresa.
Acrescentou, ainda, que, na modalidade contratual adotada, o pagamento decorria da medição da
área  total  higienizada,  conferindo  maior  liberdade  à  empresa  contratada  na  alocação  ou
substituição  de  seu  pessoal,  o  que  esvazia  o  objetivo  da  suposta  fraude  delineada  na
representação.  A UFBA,  diante  dos  fatos  noticiados,  informou  que  iniciaria  um  processo  de
apuração  administrativa,  notadamente  quanto  à  prestação  do  serviço  e  frequência  dos
colaboradores.  Após as diligências empreendidas,  não foram agregados aos autos elementos
mínimos que justifiquem 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: 1.14.000.002376/2016-83 Voto: 7200/2016 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

104



Ata da 663ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00312267/2016

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.
Diligências.  Ausência  de  imagens,  pois  os  equipamentos  do  circuito  de  segurança  foram
danificados. Houve tentativa de colheita de imagens da vizinhança, que se mostrou infrutífera.
Inexistência  de  testemunhas.  Impossibilidade  de  identificação  dos  criminosos.  Ausência  de
indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

259. Processo: 1.14.000.002693/2016-08 Voto: 7105/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiro dos CORREIOS. Revisão
de arquivamento (LC n.  75/93,  art.  62-IV).  A vítima não soube apontar  as características dos
assaltantes, uma vez que usavam capacetes. Também não foi possível anotar a placa da moto
que utilizaram no assalto, tendo em vista que na fuga taparam o número da placa com as mãos.
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.

260. Processo: 1.14.000.002701/2016-16 Voto: 7201/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiro dos CORREIOS. Revisão
de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).  A  vítima  não  soube  apontar  as  características
determinantes dos assaltantes, sendo certo que também não foi possível anotar a placa da moto
que utilizaram no assalto. Não houve identificação de câmeras de segurança no local do ocorrido,
nem testemunhas  do  fato.  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.

261. Processo: 1.15.000.002773/2015-37 Voto: 7254/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  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 testemunhas que apenas retratam a diferença de
percepção sensorial  sobre a data dos fatos,  absorvida de modo distinto.  Fato que não trouxe
repercussão para a ação, pois o equívoco nas datas não se mostrou relevante para deslinde do
feito. Ausência de indícios de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. 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.
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262. Processo: 1.16.000.002627/2016-55 Voto: 7225/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de particular comunicando a subtração fraudulenta de valores depositados
em sua conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). A CEF informou que não houve instauração de procedimento interno para
apurar os fatos, pois não houve crime e inexistiu prejuízo para a instituição financeira. Esclareceu,
ainda,  que  foi  efetivado  o  estorno  dos  valores  contestados  pelo  particular  pelos  próprios
estabelecimentos onde havia sido utilizado o cartão. Fato esclarecido. Ausência de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

263. Processo: 1.16.000.002644/2016-92 Voto: 7250/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima encaminhada à Polícia Civil do Distrito Federal noticiando a
localização de suspeitos de envolvimento em tentativa de roubo a uma agência dos Correios, no
Município  de  Luzinópolis/TO.  Notícia  encaminhada  à  Polícia  Federal  para  a  adoção  de
providências. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). As buscas dos suspeitos
restou  prejudicada,  uma  vez  que  restou  constatado  que  um  dos  suspeitos  citados  na
representação  já  se  encontra  custodiado  no  Sistema  Penitenciário  do  Distrito  Federal  e  os
elementos trazidos sobre os outros dois suspeitos não são suficientes para localizá-los. Notícia
anônima que não permite o contato com o representante para o esclarecimento dos fatos e a
colheita  de  elementos  mínimos  aptos  a  justificar  o  prosseguimento  da  investigação  criminal.
Homologação do arquivamento.

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

264. Processo: 1.19.004.000117/2016-00 Voto: 7099/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BACABAL-MA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Representante  relata  ter
recebido mandado de citação, penhora, avaliação e arresto em razão de uma dívida de empresa
da qual nunca participou. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A Procuradoria
da Fazenda Nacional no Maranhão informou a existência de divergências quanto ao nome e o
CPF  vinculado  ao  ato  constitutivo  das  empresas,  e  que  o  representante  não  é  a  pessoa
executada. Equívoco cometido pela PFN, conforme aduzido pela procuradora, ao executar pessoa
diversa da constante dos atos constitutivos das empresas por ela demandadas. Até o presente
momento, inexistem indícios da prática de fato criminoso. Possível dano moral que não se insere
nas atribuições do Ministério Público Federal por se referir a tutela de direitos individuais. Ciência
ao representante. 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.

265. Processo: 1.22.020.000041/2016-11 Voto: 7278/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime contra  a  ordem tributária  (Lei  n°  8.137/90,  art.  2°).  Empresa
privada não teria efetuado o recolhimento do imposto de renda retido na fonte incidente sobre
valores  tributáveis  a  título  de  rendimentos  do  trabalho  assalariado  e  trabalho  sem  vínculo
empregatício pagos à pessoa física. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Termo
inicial  do curso  do  prazo prescricional  se  deu em outubro  de  2010,  última competência  sem
recolhimento do imposto. Crime formal. Pena máxima cominada de 2 (anos) anos de detenção.
Ultrapassados 4 anos desde a data do fato, sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão
ou interrupção da prescrição. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

266. Processo: 1.23.005.000006/2016-52 Voto: 7167/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada por associação de aquicultores
narrando  que  o  veículo  que  teria  sido  adquirido  pelo  Ministério  da  Pesca  e  destinado  para
finalidade específica de apoio a cadeia produtiva do pescado estaria sendo utilizado em proveito
próprio do presidente da referida associação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Oficiada, a Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura no Estado do Pará informou que
realizou  a  retomada  do  veículo,  encontrando-se  este  em  local  seguro  até  a  regularização
documental, que possibilite sua ida para Belém/PA, sede da SFPA. Em reunião realizada no dia
08/04/2016,  restou  constatado  que  o  IPVA foi  regularizado  e  que  o  automóvel  encontra-se
destinado aos piscicultores. Fatos esclarecidos. Providências que se mostraram suficientes para
resolução da controvérsia. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

267. Processo: 1.25.008.000504/2016-09 Voto: 7245/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  por  Concessionária  de  Rodovias  relatando  que
indígenas teriam, em 04/07/2016, tomado ilicitamente a posse de veículos da Concessionária,
bem  como  mantido  em  cárcere  privado  alguns  empregados  da  empresa.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato que não decorre, direta ou indiretamente, de
disputa sobre direitos indígenas (posse de terras tradicionais ou de uma controvérsia de fundo
cultural,  religioso  ou social).  Ausência  de indicativos  de transindividualidade do ilícito  aptos a
atingir diretamente a organização social da comunidade indígena. Inexistência de lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Caso em
que  se  torna  desnecessário  o  declínio,  uma  vez  que  a  Polícia  Civil  já  foi  comunicada.
Homologação do arquivamento.

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

268. Processo: 1.26.001.000300/2014-21 Voto: 7275/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Envio de cópias do IPL nº 342/2013, com vistas a apurar a
possível prática de estelionato (CP, art. 171) e sonegação tributária (Lei nº 8.137/90) por parte da
Prefeitura de Dormentes/PE e de escritório de advocacia. Notícia de que cerca de 40 municípios
localizados  em  Tocantins  estariam,  com  o  auxílio  de  escritório  de  advocacia,  realizando
compensações tributárias indevidas por meio da inserção de créditos inexistentes nas Guias de
Recolhimento  do  FGTS  e  Informações  à  Previdência  Social   GFIPs.  Verificou-se  que  27
municípios de Pernambuco celebraram negócios jurídicos com o referido escritório. Desses 27
municípios,  17 compensaram valores de tributos devidos à União, dentre eles o Município de
Dormentes/PE.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a  Receita
Federal informou que os valores compensados pelo Município de Dormentes nas competências
07/2013, 09/2013 a 12/2013, e 01/2014 a 03/2014 foram efetivamente recolhidos a maior que os
débitos declarados em GFIP, nas competências 01/2013 a 09/2013. Todavia, verificou-se que a
diferença entre o valor recolhido em GPS e o valor declarado em GFIP e o valor compensado é de
somente R$ 579,97. Verificou-se, ainda, não haver interesse fiscal em realizar a glosa dos valores
compensados,  posto  que  a  prefeitura  possui  efetivamente  créditos  suficientes  para  saldar  os
débitos do período, ocorrendo somente um erro formal no preenchimento das GFIPs, que já está
sendo sanado. Esclareceu-se, por fim, que, uma vez que os valores declarados nas GFIPs de
competência 01/2013 a 08/2013 são praticamente os mesmos valores compensados nas GFIPs
07/2013  a  03/2014,  verificou-se  que  não  há  interesse  em  instaurar  ação  fiscal  em  face  da
Prefeitura de Dormentes, posto que não há disparidade de valores, bem como estes são muito
baixos, no período, para compensar a abertura de procedimento fiscalizatório. Fatos que restaram
esclarecidos.  Ausência  de outras providências a  serem adotadas pelo  MPF.  Homologação do
arquivamento.

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

269. Processo: 1.26.003.000168/2015-18 Voto: 7118/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  ameaça  cometido  contra  Cacique  do
Povo Pankará, em razão de sua negativa de fornecimento de Declaração Indígena às filhas do
suposto ameaçador. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em reunião realizada
na PRM de Serra Talhada/PE, a Cacique Lucélia Cabral (suposta vítima), além de afirmar que não
houve  ameaça  direta  a  sua  pessoa,  manifestou  a  falta  de  interesse  em  prosseguir  com  a
persecutio  criminis.  Fato  esclarecido.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

270. Processo: 1.26.005.000161/2016-67 Voto: 7256/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º) e Peculato (CP,
art.  312).  Concessão do benefício  de aposentadoria  por  idade de trabalhador rural,  mediante
suposta fraude praticada por meio de uso de documentos ideologicamente falsos, tendo ainda a
suposta participação do servidor do INSS no processo concessório. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento indevido pelo  período de 06/04/2001 a 26/02/2003.  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. Quanto a alegação de suposta prática de ato de peculato por parte de servidor do
INSS, necessária a remessa dos autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para análise da
matéria (CSMPF nº 148, de 1/04/2014, publicada em 24/04/2014, arts. 2º § 5º).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.29.000.002666/2016-02 Voto: 7226/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Cidadão  uruguaio  foi  surpreendido  com  entorpecente  pela  Polícia  Militar  e
encaminhado à Polícia Federal, pois não portava identificação. Após as anotações devidas para
fins de controle de fronteira,  o particular foi  encaminhado à Polícia Civil  para atendimento da
ocorrência de porte de drogas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência
de  indícios  da  internacionalidade  da  conduta.  As  medidas  administrativas  adequadas  foram
tomadas.  O investigado  foi  encaminhado à Autoridade  competente  para  a  persecução penal.
Ausência  de  providências  a  serem  tomadas  no  âmbito  do  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

272. Processo: 1.29.010.000079/2016-51 Voto: 7197/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTO ANGELO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato praticado no âmbito do programa Farmácia Popular
do Brasil (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Noticiante
anônimo  encaminhou  documentação  informando  suposta  irregularidade  em  estabelecimento
farmacêutico  que  estaria  recebendo  elevada  quantia  através  do  citado  programa.  Foi
encaminhado ofício ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), que informou
não existir procedimento fiscal no referido estabelecimento, mas que remeteu a documentação
recebida ao Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF) para subsidiar eventual ação de
auditoria.  Foi  remetida  cópia  destes  autos  para  instauração  de  Procedimento  de
Acompanhamento,  para supervisão da fiscalização solicitada.  Ausência de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

273. Processo: 1.29.012.000160/2015-31 Voto: 7108/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  com  o  intuito  de  buscar  novas  ferramentas  e  para
acompanhar  o  efetivo  processo  de  localização  de  réu  em  processo  judicial.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A SCI informou que localizou o réu na Europa. De posse
dessa informação, o Ministério Público Federal peticionou nos autos da ação penal, requisitando
ao  Poder  Judiciário  o  prosseguimento  do  feito.  Cumprimento  do  objeto.  Desnecessidade  da
continuidade da tramitação do presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

274. Processo: 1.30.001.003114/2016-82 Voto: 7131/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, onde o
manifestante  solicita  investigações  para  apurar  como  as  verbas  públicas  são  usadas  e
direcionadas  para  campanhas  publicitárias  do  Governo  Federal,  fazendo  referência  a  notícia
veiculada em blog que trata do corte de verbas publicitárias do governo em 2015. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Denúncia vaga e 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. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.30.001.003768/2012-82 Voto: 7258/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Suposta prática
de homicídio contra o cidadão argentino HORACIO DOMINGO CAMPIGLIA (Comissão Nacional
da Verdade, Relatório, Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 1946/1949). Relato de que
o desaparecimento teria ocorrido no Brasil, no curso de viagem, entre os dias 11 e 12 de março de
1980. Provável testemunha, não identificada, alegou ter presenciado no dia 12/03/1980, cerca de
20 homens no aeroporto do Rio de Janeiro formando um cordão de isolamento e separando dois
cidadãos argentinos e que um deles gritava para os demais passageiros os seus verdadeiros
nomes. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Apesar das diligências empreendidas
não foi possível identificar a citada testemunha. Foram expedidos diversos ofícios para a empresa
aérea (a fim de buscar lista de passageiros), INFRAERO, Arquivo Nacional no DF e no RJ, à
Diretoria  do  patrimônio  histórico  e  documentação  da  Marinha,  à  Força  Aérea  Brasileira,  ao
Exército, etc. No entanto, não foi obtida nenhuma informação que esclarecesse o suposto fato
criminoso. As poucas informações sobre o fato, sobretudo em razão do grande lapso de tempo
transcorrido, carecem de suporte probatório mínimo, inviabilizando, assim o prosseguimento da
persecução penal. 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.  Remessa de cópia dos autos à
Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério Público Federal.

276. Processo: 1.30.001.004373/2015-40 Voto: 7123/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  as  circunstâncias  do
desaparecimento do dissidente político argentino ROBERTO ADOLFO VAL CAZORLA (Comissão
Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  1895/1896)
ocorrido, em tese, em 22 de dezembro de 1976, em La Plata, Argentina. Justiça de Transição
Memória e Verdade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Constata-se, dos autos,
que a vítima, filha de pai  argentino e mãe brasileira,  residia na Argentina e militava contra a
ditadura implantada no país. Teria sido visto no Centro clandestino de Detencion La Cacha, em La
Plata, Província de Buenos Aires, sem notícias de que tenha ingressado no Brasil. Ausência de
elementos  que  indiquem  a  participação  de  militares  brasileiros  no  episódio,  tratando-se  de
sequestro  cometido  por  agentes  argentinos,  na  cidade  de  Buenos  Aires,  contra  vítima  de
nacionalidade argentina. Caso que não se justifica a aplicação da extraterritorialidade prevista no
art. 7º do Código Penal. 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.  Remessa de cópia dos autos à
Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério Público Federal.

277. Processo: 1.30.015.000060/2016-44 Voto: 7203/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta divulgação de fotos pornográficas envolvendo adolescente por meio da
internet (Lei 8.069/90, art. 241-A). Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que determinada pessoa teria entrado em contato com o representante por meio de mensagem
privada na  rede  social  facebook com o intuito  de divulgar  as fotos pornográficas envolvendo
menor.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Instado  a  prestar  maiores
esclarecimentos, o representante encaminhou o bate papo que teve com o representado, bem
como duas fotos da suposta menor. Esclareceu que não conhece pessoalmente o representado,
tendo mantido contato apenas pela rede de relacionamento. Com as diligências preliminares não
foi  possível  colher  elementos  que  indiquem  a  materialidade  do  crime,  assim  como  restou
infrutífera a busca pela autoria, uma vez que há na rede social diversos perfis com o mesmo nome
do  representado  e  nenhum  coincidiu  com  a  foto  apresentada  na  representação.  Não  houve
divulgação ou publicação de fotos pornográficas, apenas o intento de divulgação ou publicação,
fato penalmente atípico. Ausência, até o presente momento, de elementos mínimos necessários
para justificar o prosseguimento da investigação criminal.  Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

278. Processo: 1.33.000.000720/2016-44 Voto: 7246/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relato  de  particular  perante  a  Polícia  Federal  noticiando  o  suposto
desaparecimento de R$ 35.000,00 de sua conta corrente na Caixa Econômica Federal. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a CEF esclareceu que não houve registro
de processo de contestação do referido cliente e informou também que não houve prejuízo para a
empresa pública. Foi apresentado extrato detalhado das movimentações financeiras da conta sem
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elementos que possam configurar a prática de qualquer crime, seja contra o sistema financeiro ou
ao patrimônio  da União,  cabendo à parte  lesada buscar  na esfera cível  o  ressarcimento dos
alegados valores  que  afirma terem desaparecidos  de  sua  conta-corrente.  Fatos  esclarecidos.
Aparente equívoco da suposta vítima que não se pronunciou mais acerca dos fatos. Ausência de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

279. Processo: 1.34.003.000027/2016-12 Voto: 7114/2016 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.  Suposto crime de ameça (CP, art.  147).  Representante compareceu na PRM
informando  que  indivíduo  o  persegue  há  muito  tempo  para  tentar  matá-lo.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se nos autos que, em cada localidade onde o
representante transitou, foi registrada uma ocorrência de ameaça, inclusive em diversos Estados.
A irmã do noticiante informou que o mesmo sofre de problemas psiquiátricos, bem como acredita
que os relatos são frutos da sua imaginação. Notícia de que houve investigação acerca destes
mesmos fatos pelo MPE/MT, onde não foi possível sequer localizar o suposto autor. Inexistência
de relato  de que a ameaça tenha acontecido no município  de Bauru,  o que torna inviável  a
remessa dos autos para o MPE desta cidade. Ausência, até o presente momento, de elementos
concretos que indiquem existência do crime de ameaça e indícios mínimos 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

280. Processo: 1.34.011.000244/2016-03 Voto: 7102/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do envio de dossiê formulado pelo INSS contendo cópia de
requerimentos  de  concessão  de  vários  benefícios  envolvendo  vínculo  fictício  com  empresa
privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Foram  localizados
processos/procedimentos instaurados em face da maior parte dos indicados no dossiê. Aplicação
do princípio do ne bis in idem (Enunciado nº 57). Quanto aos demais beneficiários, não há, nos
autos, qualquer prova da materialidade delitiva, pois foram juntadas cópias dos requerimentos de
benefício, de eventuais procurações e de alguns comunicados de decisão administrativa, mas que
não  comprovam  a  efetiva  apresentação  de  vínculo  fictício  com  a  empresa  à  autarquia
previdenciária.  Ausência,  até  o presente momento,  de justa  causa para o  prosseguimento da
persecução penal. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

281. Processo: 1.33.000.000363/2016-14 Voto: 7104/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  delitos  contra  o  sentimento  religioso,  de  incitação  ao  crime  e  de
incitação ao preconceito de religião (CP, arts. 208 e 286; Lei nº 7.716/89, art. 20). Representação
anônima realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, informando que página em rede social
divulga  evento  denominado  como  marcha  para  satanás.  O  representante  utilizando  como
fundamento o preâmbulo da CF/88, afirma que tal evento configuraria ofensa aos valores cristãos
e  bons  costumes  da  sociedade,  bem  como  incita  a  violência  e  ódio  contra  os  brasileiros
autoproclamados cristãos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Não verificação de
internacionalidade da conduta. O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de
computadores não é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. Enunciado
nº 50 desta 2ª CCR. Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

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
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1º Suplente
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