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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA
DE NOVEMBRO DE 2016

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

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-PA-0000421-73.2015.4.01.3500-
PROINV

Voto: 7445/2016 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  LAVAGEM DE ATIVOS (LEI  N.  9613/98).
CRIME ANTECEDENTE E LAVAGEM QUE SE ENCONTRAM EM FASES MANIFESTAMENTE
DISTINTAS.  SEPARAÇÃO DOS FEITOS.  POSSIBILIDADE.  ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR
SUSCITADO.  1.  Suposta  prática  de  lavagem  de  ativos  provenientes  de  infração  penal  (Lei
9.605/1996, art. 1º). Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal.
Solução que incumbe à Câmara de Coordenação de Revisão, nos termos do disposto no artigo
62, inciso VII, da Lei Complementar 75/93. 2. Procurador suscitado (PR/GO): será competente a
vara  federal  situada  na  unidade  da  Federação  em que  tanto  o  delito  antecedente  quanto  a
lavagem em si ocorreram (ou ainda estão ocorrendo), por força da regra contida no art. 70 do
CCP. A fixação da competência perante o juízo do Estado do Pará dar-se-á, ademais, por força da
conexão instrumental prevista no art.76, II e III do CPP. 3. Procuradora suscitante: o que gerou a
instauração do presente apuratório foi a notícia de que os investigados [] estariam ostentando um
altíssimo padrão de vida na capital goiana, incompatível com suas situações profissionais, pois,
aparentemente, não possuíam emprego lícito, somente constando como sócios-proprietários de
empresas no Pará. 4. O crime de lavagem de dinheiro é classificado como crime derivado ou
acessório,  considerando  que  se  pressupõe  que  o  dinheiro,  bens  ou  valores  ocultados  ou
dissimulados sejam provenientes de algum crime já praticado. Assim determina o art. 1º da Lei nº
9.613/98. 5. Para que se caracterize o crime de lavagem de capitais não se exige condenação
prévia da infração antecedente, pois a simples existência de indícios da prática de qualquer crime
anterior - que estava no rol antes da alteração promovida pela Lei n° 12.683/2012  viabiliza a
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persecução penal referente ao delito de lavagem de dinheiro. Essa autonomia prevalece tanto no
aspecto material,  quanto processual.  Neste sentido, há a previsão da regra da separação dos
feitos no item 57 da exposição dos motivos da Lei  de Lavagem de Capitais.  6.  No caso, as
situações (antecedente e lavagem) se encontram em fases manifestamente distintas:  o crime
antecedente já foi inclusive julgado; e [...] não se mostra interessante ou estratégico, do ponto de
vista fático-probatório, transferir a investigação para o Pará, já que os investigados mantém toda
sua vida em Goiás. 7. Conhecimento do conflito negativo de atribuições e, no mérito, por sua
procedência,  reconhecimento a  atribuição  do Procurador  da República suscitado,  oficiante  na
PR/GO, para prosseguir no feito.

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.

002. Processo: JFRJ/NTR-0008406-
81.2013.4.02.5102-INQ

Voto: 7555/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 334 DO CP. APREENSÃO DE
MÁQUINAS  CAÇA-NÍQUEIS  EM  NITERÓI  E  EM  SÃO  GONÇALO.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  INDIRETO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.
RECONHECIMENTO DE CONEXÃO INSTRUMENTAL.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO EM NITERÓI.  1.  Denúncia oferecida pelo
MPF imputando ao investigado a prática do crime previsto no art. 334, § 1°, c e d, do CP, em
razão da apreensão de 34 (trinta e quatro)  máquinas caça-níqueis  no interior  de um veículo,
conduzido pelo denunciado, quando trafegava na ponte Rio-Niterói. 2. Em cota ministerial, que
acompanha a inicial acusatória, o Procurador da República oficiante pugnou pela extração de
cópia integral do procedimento, após deliberação sobra a denúncia oferecida, visando o declínio
de  competência  a  uma  da  Varas  Criminais  de  São  Gonçalo/RJ,  para  o  processamento  e
julgamento de parte dos crimes. Aduziu que junto das MEP's, apreendeu-se uma prancheta em
posse  do  denunciado  que  continha  anotações  de  endereços.  Com  a  continuidade  das
investigações e posterior missão policial, logrou-se êxito em apreender 6 (seis) máquinas caça-
níqueis em endereços situados em São Gonçalo-RJ. 3. O Juiz Federal discordou do requerimento
de declínio de competência, por considerar que há evidente conexão instrumental entre o crime
em tese praticado em Niterói (objeto da denúncia) e os crimes supostamente praticados em São
Gonçalo. 4. Conforme entendimento doutrinário, na conexão denominada probatória (art. 76, III,
do CPP), a reunião dos processos ocorrerá com o objetivo de facilitar a produção da prova, bem
como para melhor instrumentalizar o Juiz das infrações penais assim reunidas. 5. No caso em
análise, conforme bem ressaltado pelo Juiz Federal, verifica-se que há conexão instrumental entre
o crime em tese praticado em Niterói (objeto da denúncia) e os crimes supostamente praticados
em São Gonçalo, os quais só foram descobertos em razão das investigações empreendidas no
bojo do IPL 559/2013, que visa apurar o crime de contrabando ocorrido em Niterói, além do que
os respectivos endereços de São Gonçalo constavam em anotações apreendidas em posse do
denunciado. Ademais, ressalte-se que as máquinas caça-níqueis nos endereços de São Gonçalo
foram  apreendidas  no  âmbito  desta  mesma investigação,  havendo  sido,  inclusive,  objeto  de
perícia. 6. Devem, portanto, tanto o crime praticado em Niterói, quanto àqueles praticados em São
Gonçalo, serem analisados conjuntamente, perante o Juízo da Subseção de Niterói, em razão da
conexão  instrumental.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na investigação.

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

003. Processo: PR/SP-3000.2015.005422-6-INQ Voto: 7448/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Relatório de Inteligência
Financeira do COAF que constatou movimentações financeiras suspeitas em contas bancárias de
pessoa jurídica. Realização de investigação pela Polícia Federal que concluiu, em princípio, pela
regularidade das operações bancárias. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª
CCR).  Promoção  de  declínio  fundada  na  existência  de  antecedentes  criminais  de  natureza
estadual, de contratos com entes municipais e de movimentações atípicas. Conforme dispõe o art.
2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será
da  competência  da  Justiça  Federal  quando praticado  contra  o  sistema  financeiro  e  a  ordem
econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal.Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam
a  ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de  competência  da  Justiça  Federal.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

004. Processo: JF/CE-0005643-48.2016.4.05.8100-
PIMP

Voto: 7397/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Crime de
descaminho,  previsto  no  artigo  334  do  Código  Penal.  Apreensão  de  mercadoria  de  origem
estrangeira (IPHONE 6), avaliado em R$ 3.600,00, sem o pagamento dos tributos devidos pela
entrada das mercadorias em território nacional. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação
e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao
crime  de  descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  No  mesmo  sentido  é  o
entendimento do STJ: Terceira Seção, EREsp 1276607/RS, DJe 16/12/2015; Quinta Turma, AgRg
no RHC41.722/RS, DJe 11/12/2015; Sexta Turma, AgRg no REsp 1398222/RS, DJe 17/12/2015.
No  caso,  não  há  notícia  acerca  de  reiteração  de  conduta  pelo  investigado,  as  mercadorias
apreendidas  não  são  proibidas  e  o  valor  do  tributo  ilidido  não  ultrapassa  o montante  de  R$
10.000,00  (dez  mil)  reais,  situação  que  autoriza  a  incidência  do  princípio  da  insignificância.
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.

005. Processo: JF/CE-0010586-45.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 7356/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Ausência
de constituição definitiva do crédito tributário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Gestora do Fundo Municipal  de  Educação de Caridade/CE,  que teria  deixado de repassar  à
Previdência Social as contribuições recolhidas dos servidores daquele município, relacionadas ao
exercício de 2008, no valor de R$ 35.722.12, conforme constatado pelo Tribunal de Contas do
Município do Estado do Ceará. Informação da Receita Federal no sentido de que o município não
teve o ano calendário 2008 auditado, estando tal período atingido pelo instituto da decadência. Os
Crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são
delitos materiais, exigindo portanto a constituição definitiva no débito tributário perante o âmbito

3



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

administrativo  para  configurar-se  como  conduta  típica  (STJ,  RHC  44.669/RS,  Rel.  Min.  Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje 18/04/2016). Outros precedentes: STF  HC
92002, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10/06/2008, Dje 19/09/2013; Inq
2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, Dje 13/06/2008); STJ
RHC 36.704/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/02/2016, Dje 26/02/2016;
AgRg no Resp 1264697/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015,
Dje 02/02/2016. Homologação do arquivamento.

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

006. Processo: JF/JZO/BA-0003641-
82.2015.4.01.3305-INQ

Voto: 7538/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
JUAZEIRO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta prática do crime previsto  no art.  334,  §1º,  III,  do CP.  Investigados
surpreendidos comercializando 22 frascos de perfumes (em tese falsificados), em 05/01/2010, em
Juazeiro/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Produtos adquiridos
pelos  investigados  em São  Paulo,  na  Rua  25  de  Março.  Laudo  pericial  concluiu  não  haver
elementos suficientes para determinar a autenticidade dos objetos apreendidos. Ausência de justa
causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

007. Processo: JF/MG-0019121-36.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 7547/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 334 DO CP. APREENSÃO DE
MERCADORIAS  IMPORTADAS,  POR  MEIO  POSTAL,  SEM  COMPROVAÇÃO  DE  SUA
REGULAR  INTRODUÇÃO  NO  PAÍS.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado a partir de RFFP que noticiou
a prática, em tese, do crime tipificado no art. 334, § 1º, d, do CP, tendo em vista a apreensão, em
procedimento rotineiro de verificação não invasiva, em fevereiro de 2013, de remessas postais no
valor total de R$ 51.501,70, realizado no Centro de Triagem de Encomendas da EBCT. O valor
dos tributos suprimidos foi calculado em R$ 30.386,00. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento  considerando  que  Como os  impostos  somente  seriam devidos  no
momento do seu desembaraço, e este não ocorreu, além da exigência do intuito comercializador
não ter sido comprovada, a conduta se mostra completamente atípica frente à redação, à época
dos fatos, do art. 334, caput e § 1º, alínea d, do Código Penal. 3. O Juiz Federal discordou do
arquivamento por considerar que, se a entrada ou saída das mercadorias ocorrer em outro lugar
que não a alfândega, a infração se consuma assim que os produtos entrarem no território nacional
ou  saírem  dele.  4.  Consta  do  presente  apuratório  que  o  indiciado  efetivamente  procedeu  à
importação irregular de mercadorias, causando elisão fiscal estimada em R$ 30.386,00, fato que
amolda-se, em tese, ao tipo penal do art. 334. 5. Conforme bem ressaltou o Magistrado, o crime
de descaminho, quando ocorre por meio da aduana, realmente tem seu momento consumativo
com a liberação dos objetos sem o pagamento dos direitos e tributos devidos. No entanto, se a
entrada ou saída das mercadorias ocorrer em outro lugar que não a alfândega, a infração se
consuma assim que os produtos entrarem no território nacional ou saírem dele. 6. No caso dos
autos,  a  entrada  das  mercadorias  se  deu  por  remessa  postal  e,  após  a  realização  de
procedimento  rotineiro  de  verificação  constatou-se  que  estavam  desacompanhadas  de
documentação  fiscal.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na investigação.

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

008. Processo: JF/MOC-0000628-
87.2016.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 7402/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório.  Possível  crime  de  exploração  clandestina  de  atividade  de
telecomunicações  ou  espectro  de  radiofrequência.  Lei  nº  9.472/97,  art.  183.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Apreensão de rádio transmissor tipo PX em poder do
investigado. Potência máxima de 3,94 watts. Bem jurídico tutelado pela norma  a segurança dos
meios de telecomunicações  não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que
mereça  a  intervenção  do  Direito  Penal.  Conduta  minimamente  ofensiva.  Atipicidade  do  fato.
Incidência do princípio da insignificância. Precedentes: STF, HC nº 115.729/BA, 2ª Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/02/2013; STJ, RHC 55.743/RO, Rel. Min. Gurgel De Faria,
Quinta Turma, DJe 28/04/2015. Ausência de justa causa para dar prosseguimento à persecução
penal. Manutenção do arquivamento.

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

009. Processo: JF/PR/CUR-5040818-
81.2015.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7489/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-
IV). CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REITERAÇÃO. VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR
A  R$  10.000,00  E  INFERIOR  A  R$  20.000,00.  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado a
partir de representação fiscal para fins penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho,
do qual teria resultado o não pagamento de tributos federais em valor superior a R$ 10.000,00. 2.
A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do
artigo 28 do CPP e art. 62, inc. IV, da LC nº 75/1993. 3. O entendimento consolidado nesta Eg. 2ª
Câmara é no sentido de reconhecer a insignificância nos crimes de descaminho apenas quando o
valor dos tributos iludidos não ultrapassar o montante de R$ 10.000,00, valor fixado no art. 20 da
Lei nº 10.522/2002 (Enunciado nº 49). 4. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: REsp
1393317/PR, Rel.  Min. Rogerio Schietti  Cruz, Terceira Seção, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp
1460036/PR, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma,
DJe 06/02/2015; RHC 40.175/SP, Rel.  Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
03/02/2015. 5. No caso dos autos, identificada a reiteração da conduta e a efetiva lesão à ordem
tributária, bem jurídico tutelado, isto porque, o somatório dos tributos não recolhidos, consolidados
nos últimos cinco anos, é de R$ 18.500,84, superior portanto a R$ 10.000,00, limite fixado no
artigo 20 da Lei nº 10.522/02, inaplicável é o princípio da insignificância. 6. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

010. Processo: JFRJ/NTR-0004950-
70.2006.4.02.5102-INQ

Voto: 7550/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ART.  28  DO CPP C/C  O  ART.  62,  IV  DA LC Nº  75/93.  CRIME DE
ESTELIONATO (CP, ART. 171, § 3º) OU DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168). PRAZO
PRESCRICIONAL DE 12 ANOS JÁ EFETIVAMENTE ATINGIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
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ARQUIVAMENTO. 1.  Inquérito  inquérito  policial  instaurado  para apurar  a  prática de crime de
estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º)  ou  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168),  tendo  em vista  a
apresentação à Receita Federal de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais  DARFs
com  registros  de  autenticação  mecânica  bancária  supostamente  falsificados,  para  fins  de
comprovação do pagamento  de tributos.  2.  O Procurador da República  oficiante  promoveu o
arquivamento,  por entender que a comprovação da materialidade do delito restou prejudicada
diante da impossibilidade da realização do exame pericial, tendo em vista que as fitas de caixa
(fita-detalhe) são expurgadas após 5 anos contados da tata da arrecadação. Argumentou, ainda,
considerando  a  data  do  fato  (2004)  e  as  penas  cominadas  aos  crimes  de  estelionato  e  de
apropriação indébita, sustentou a falta de interesse na persecução penal (interesse de agir), com
fundamento na prescrição virtual (em perspectiva). 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento,
considerando que a conduta constitui crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º), cujo
o  termo  inicial  do  prazo  prescricional  conta-se  da  data  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário, ainda não ocorrido no caso, bem como com esteio na Súmula nº 438 do STJ. 4. Os
autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV da LC nº
75/93. 5. Razão assiste ao Procurador da República oficiante em relação à tipificação da conduta
narrada, conforme se extrai do relatório da Polícia Federal, que concluiu: [] qualquer que tenha
sido a fraude ou erro cometido,  é certo que o Banco Itaú recebeu a quantia equivalente aos
DARFs, e não as repassou à Receita Federal. [] Seja como for, a comprovação de que a empresa
[...] teve um cheque nominal à Receita Federal compensado em favor do Banco Itaú, empresta
credibilidade à versão de que esta é vítima da fraude, e que a apresentação à RFB dos DARFs
contestados deu-se de boa-fé e não com o intuito de enganar o Fisco. 6. Neste contexto, resta
evidenciado o correto posicionamento do Procurador da República no sentido de que a conduta
em apuração pode caracterizar crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) ou de apropriação indébita
(CP, art. 168). 7. A pena máxima abstratamente cominada ao crime de estelionato, tipificado no
art. 171, § 3º, do Código Penal (crime com maior pena) é de seis anos e oito meses de reclusão, e
o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, conforme a regra do artigo 109-III do Código Penal, já
efetivamente  atingido,  tendo  em  vista  que  o  fato  em  apuração  ocorreu  em  07/04/2004.
Consequentemente, extinta está a punibilidade. 8. 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.

011. Processo: JFRS/PFU-5001937-
77.2016.4.04.7104-PIMP - Eletrônico 

Voto: 7501/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: Procedimento Investigatório.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º),
consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular. Realização
de 02 saques indevidos. A Procuradora da República promoveu o arquivamento com base na
evidente ausência de dolo. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-
IV da LC n. 75/93. Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para custear
despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício. Orientação nº 04, 2ª CCR/MPF:
orienta aos membros do MPF que oficiam na área criminal a dispensar liminarmente a instauração
de investigação criminal  própria ou de inquérito  policial  e determinar,  se assim o entender,  o
arquivamento  das  peças  de  informação  i)  relativas  a  fatos  já  abrangidos  pela  prescrição  da
pretensão  punitiva,  cujo  termo  inicial  é  a  data  do  último  saque  efetuado  após  o  óbito  do
beneficiário;  e  ii)  quando  não  houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios
previdenciários. 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.

012. Processo: JFRS/PFU-5005897- Voto: 7867/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
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75.2015.4.04.7104-INQ - Eletrônico RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: Ementa do voto vencedor: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171,  § 3º).  Recebimento de auxílio-doença e,  posteriormente,  de aposentadoria  por invalidez,
concomitante ao exercício de atividade remunerada. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da
LC 75/93. Conforme apontado pelo próprio INSS, em 24/06/2013, o segurado foi submetido à
perícia  médica,  que  afirmou  a  continuidade  da  incapacidade  laborativa  e  concedeu  a
aposentadoria por invalidez. Após, realizou cirurgia de artroplastia total do quadril, procedimento
que  necessariamente  o  afastou  das  atividades  rotineiras.  Testemunhas  que  confirmaram  a
atividade laborativa do investigado. No entanto, foram uníssonas em afirmar a fragilidade de sua
saúde,  que padecia  com dores  e  passava parte  do tempo deitado.  Provas  colacionadas que
evidenciam a ausência de simulação de incapacidade ou recuperação da capacidade laborativa,
elementar ao tipo do estelionato. O exercício de atividade remunerada concomitantemente com a
percepção  do  referido  benefício  previdenciário  revela  sobretudo  o  possível  estado  de
miserabilidade do investigado que, apesar de doente, resolveu trabalhar em prejuízo à própria
saúde,  para  obter  indispensável  complementação  de  renda.  Atipicidade  da  conduta  narrada.
Manutenção do arquivamento.

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

013. Processo: JF/SP-0015123-75.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7420/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OBTENÇÃO DE
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART.
19).  CPP,  ART.  28  C/C  LC  N.º  75/93,  ART.  62,  IV.  USO  DE  MEIO  FRAUDULENTO  PARA
OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA QUE SE
SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente na obtenção
fraudulenta  de  financiamentos  para  aquisição  de  veículo.  2.  O  il.  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento em relação ao crime do artigo 19 da Lei  nº  7.492/86 e o
declínio de suas atribuições para a apuração do crime de estelionato, delito previsto no artigo 171
do Código Penal, o qual, na ausência de qualquer uma das hipóteses descritas no artigo 109 da
Constituição  da  República,  é  de  competência  da  Justiça  Estadual.  3.  Discordância  do  Juiz
Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 4.
No caso em exame, verifica-se que houve a obtenção de financiamento propriamente dito, haja
vista a previsão contratual da destinação específica para o dinheiro, qual seja, a aquisição de um
veículo. 5. Nessas condições, definida a modalidade da operação realizada  financiamento  e
diante do quadro fático delineado nos autos, a conduta em tela se ajusta fielmente ao crime do art.
19 da Lei n. 7.492/1986, o qual deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal, nos termos
do art.  26  da  Lei  n.  7.492/1986.  Precedentes  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC 122.257/SP,  Rel.
Ministra Alderita Ramos de Oliveira, DJE de 12/12/2012; CC 140.381/PR, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 01/07/2015 e CC 114.030/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
02/04/2014. 6. Enunciado n° 48 da 2ª CCR/MPF:É de atribuição do Ministério Público Federal a
persecução penal do crime de obtenção fraudulenta de financiamento em instituição financeira
para aquisição de automóvel, tipificado no artigo 19 da Lei nº 7.492/86. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

014. Processo: JF-DRS/MS-0001865-
50.2015.4.03.6002-APN

Voto: 7272/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE DOURADOS/MS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME RESULTANTE DE PRECONCEITO (LEI N° 7.716/89, ART. 20).
DENÚNCIA  OFERECIDA.  DIVERGÊNCIA  RELACIONADA  AO  PREENCHIMENTO  DE
PRESSUPOSTOS  PARA  O  OFERECIMENTO  DA  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO. RECUSA MINISTERIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA
696  DO  STF.  CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  AUSÊNCIA  DE  PREENCHIMENTO  DE
REQUISITOS SUBJETIVOS. INSISTÊNCIA NA NEGATIVA DE OFERECIMENTO. 1.  Denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal pela prática de crime resultante de preconceito (Lei n°
7.716/89, art. 20), em razão de representação de indígena informando que durante curso Técnico
de Enfermagem, sentiu-se ofendida por comentários proferidos pela professora de geriatria. 2. De
acordo com a representante, no dia 08/09/2011 a professora (...) começou a falar dos idosos e
depois falou do dia 07 de setembro, que ela teria ido ao desfile e que achava que os índios não
deveriam  desfilar;  que  a  professora  (...)  disse  ainda  que  os  índios  fedem  e  não  deveriam
frequentar a cidade porque o lugar  deles é no mato;  que a professora chamou os índios de
fedidos. 3. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia em desfavor da investigada,
como incursa na pena do art. 20 da Lei n° 7.716/89. Deixou, no entanto, de oferecer o benefício
da  suspensão  condicional  do  processo,  por  considerar  que  a  apreciação  negativa  das
circunstâncias, dos motivos e da conduta social da agente impedem o oferecimento da benesse
pelo  MPF.  4.  Discordando  da  recusa  ministerial  em ofertar  a  benesse,  por  entender  que  os
motivos  expendidos  não  impedem  a  proposta  da  suspensão  condicional  do  processo  à
denunciada, o Magistrado remeteu os autos a esta 2ª CCR, por aplicação analógica ao disposto
no art. 28 do CPP. 5. A concessão da suspensão condicional do processo está condicionada ao
preenchimento,  pelo acusado, dos requisitos dos arts.  89 da Lei  nº  9.099/95 e 77 do Código
Penal. 6. Ocorre que, quanto aos requisitos subjetivos, verifica-se que a apreciação negativa das
circunstâncias, dos motivos e da conduta social da agente impedem o oferecimento da benesse
pelo MPF. Conforme bem ressaltou o membro oficiante: (I) as palavras foram proferidas em sala
de aula, onde comumente se forma opinião, e por uma professora, que assume a posição de líder
e detém respeito; (II) os motivos necessitam de reprovação singular, já que ofensas gratuitas a
uma etnia tem o claro intuito de fomentar o estigma social de um grupo para que este seja cada
vez mais marginalizado e levado ao descrédito; (III) a conduta social da professora é, por fim,
elemento que desautoriza o oferecimento do benefício, uma vez que teria tentado barganhar um
pedido de desculpa em troca da retirada da queixa, visando obstaculizar eventual punição penal.
7. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento
da ação penal.

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

015. Processo: JF/SMO/SC-5007278-
28.2014.4.04.7210-APE - Eletrônico 

Voto: 6561/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO 
MIGUEL DO OESTE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA PROIBIDA (CP, ART. 334). NEGATIVA
DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI N° 9.099/95, ART. 89),
EM  RAZÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE  AÇÃO  PENAL  EM  CURSO  CONTRA  O  ACUSADO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP E DA SÚMULA Nº 696
DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS
SUBJETIVOS. INSISTÊNCIA NA NEGATIVA DE OFERECIMENTO. 1. Denúncia oferecida pela
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prática do crime previsto no art. 334 do Código Penal (redação anterior à Lei n° 13.008/14), pela
introdução  de  mercadorias  estrangeiras  irregularmente  em  território  nacional  (dentre  elas
medicamentos e simulacros de arma de fogo). 2. A Procuradora da República oficiante deixou de
apresentar a proposta do benefício da suspensão condicional do processo, por entender que o
denunciado não preenche os requisitos do art. 89 da Lei n° 9.099/95, em razão de estar sendo
processado por delito de descaminho. Ressaltou, ainda, que o modus vivendi do denunciado,
evidenciando a prática reiterada de descaminho (conforme seu  próprio  interrogatório  policial),
demonstra seu meio de vida, caracterizando habitualidade delitiva. 3. O Juiz Federal, no entanto,
constatou que a referida ação penal teve sua denúncia rejeitada pela atipicidade em primeiro grau
de  jurisdição,  decisão  que  foi  mantida  pelo  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região   TRF4.
Atualmente os autos se encontram no Superior Tribunal de Justiça  STJ, aguardando julgamento.
4. Conhecimento da remessa (Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal  STF). 5. A concessão da
suspensão  condicional  do  processo  está  condicionada  ao  preenchimento,  pelo  acusado,  dos
requisitos dos arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e 77 do Código Penal. 6. Na hipótese dos autos, há
informações quanto a existência de ação penal proposta contra o acusado, que teve sua denúncia
rejeitada pela atipicidade em primeiro grau de jurisdição,  decisão que foi  mantida pelo TRF4.
Atualmente os autos se encontram no STJ, aguardando julgamento. 7. Já a conduta social e a
personalidade do acusado, revelam personalidade habituada com a prática de crime. Conforme
ressaltado, a conduta do denunciado evidencia a prática reiterada de descaminho (conforme seu
próprio  interrogatório  policial),  demonstrando  seu  meio  de  vida,  caracterizando  habitualidade
delitiva. Desse modo, o não-oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo é a
medida  que  se  impõe.  8.  Insistência  na  negativa  da  proposta  de  suspensão  condicional  do
processo e prosseguimento da ação penal.

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

016. Processo: JF-SP-0002564-91.2012.4.03.6181-
APE

Voto: 7589/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: AÇÃO PENAL.  APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28 DO CPP C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV.
CRIME DE USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89 DA LEI Nº 9.099/95 E 77 DO CP. IMPOSSIBILIDADE
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. Ação penal ajuizada contra o réu como
incurso nas penas do artigo 304 c/c 299 do Código Penal, pois, de forma consciente e voluntária,
em prévio conluio e com unidade de desígnio, encomendou a emissão da nota fiscal e da Guia de
Trânsito  ideologicamente  falsas,  no  valor  de  R$  18.847,50,  em favor  de  empresa  na  qual  é
administrador, com o objetivo de simular regularização das mercadorias, referentes a 14.540 kg
de pescados, que haviam sido apreendidas pela fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento  MAPA no Estado de São Paulo.  2.  A Procuradora da República  deixou de
oferecer  a  proposta de suspensão condicional  do processo ao argumento de que o acusado
possui em seus antecedentes criminais diversas anotações, inclusive está sendo processado por
crime assemelhado perante o Tribunal  de Justiça do Estado de São Paulo,  não fazendo jus,
portanto, ao benefício, não se podendo falar no atendimento dos requisitos subjetivos exigidos
pelo  artigo  89  da Lei  9.099/95 e de  que trata  o  inciso  II,  do  artigo 77,  do Código  Penal.  3.
Discordância da Juíza Federal, sob o fundamento de que após analisar os antecedentes criminais
acostados às fls. 40, 51, 53, 59, 64, 87 e 88 do apenso, verifica-se a existência apenas de um
único inquérito policial ainda em fase de investigação, sendo que todos os demais feitos restam
arquivados. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93.
4. Os arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e 77 do CP estabelecem requisitos objetivos e subjetivos para o
deferimento  do  benefício  de  suspensão  condicional  do  processo.  5.  Requisito  objetivo:  pena
mínima cominada ao crime não pode superar 1 ano. No caso, a pena mínima do crime de uso de
documento ideologicamente falso é de exatamente 1 ano, de sorte que, esse requisito encontra-
se preenchido. 6. Os demais requisitos de admissibilidade são: a) inexistência de processo em
curso; b) inexistência de condenação anterior por crime; c) que o condenado não seja reincidente
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em crime doloso; e, por fim, d) requisito de ordem subjetiva: a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a
concessão do benefício.  7.  Na hipótese dos autos,  a presunção de que o ilícito praticado foi
apenas um incidente excepcional na vida do réu, não se sustenta, uma vez que o réu possui
vários  antecedentes  criminais,  por  crimes  da  mesma  natureza.  8.  O  não  preenchimento  de
requisito de admissibilidade impede o oferecimento da benesse pelo Ministério Público Federal,
devendo a persecução penal prosseguir nos seus ulteriores termos.

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

017. Processo: TRF4-0001526-36.2009.4.04.7114-
ACR

Voto: 7733/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 273, §1°-B, I, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO, NA SENTENÇA, PARA O CRIME TIPIFICADO
NO  ART.  334  DO  CP.  DIVERGÊNCIA  RELACIONADA  AO  PREENCHIMENTO  DE
PRESSUPOSTOS  PARA  O  OFERECIMENTO  DA  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO. RECUSA MINISTERIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA
696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
AO  MEMBRO  DO  MPF,  PARA NOVA MANIFESTAÇÃO  QUANTO  AO  OFERECIMENTO  DO
BENEFÍCIO. 1. Ação Penal em que o investigado foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 273, §1°-B, inciso I, do CP. Ao proferir a sentença, o Juízo a quo desclassificou a conduta do
denunciado para a figura típica do art. 334 do CP, condenando-o à pena privativa de liberdade de
um ano de reclusão, substituída por uma restritiva de direito. 2. Interposto recurso de apelação
pela defesa, como questão de ordem processual, em razão da desclassificação do crime, o TRF4
determinou  a  remessa  dos  autos  à  Vara  de  origem  para  manifestação  do  MPF  quanto  ao
oferecimento de suspensão condicional do processo, restando prejudicada, por hora, a apelação.
3. O Procurador da República oficiante deixou, no entanto, de oferecer o referido benefício, por
considerar que o investigado está sendo processado pela prática de crime de descaminho perante
a 1ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS, pendendo o feito de julgamento de Recurso Especial.
4.  O TRF4,  então,  decidiu  formular  questão de ordem e solvê-la  no sentido de determinar  a
remessa  dos  autos  a  esta  2CCR,  por  constatar  que  o processo  referido  pelo  Procurador  da
República oficiante para não oferecer o benefício encontra-se arquivado, em face do julgamento
de HC no STJ. 5. O art. 89 da Lei nº 9.099/95 e o art. 77 do CP estabelecem requisitos objetivos e
subjetivos para o deferimento do benefício de suspensão condicional do processo. O primeiro
requisito objetivo consiste na pena mínima cominada ao crime, que não pode superar 01 (um)
ano,  estando  preenchido  no  presente  caso.  6.  Os  demais  requisitos  são:  a)  inexistência  de
processo em curso; b) inexistência de condenação anterior por crime; c) que o condenado não
seja reincidente em crime doloso; e, por fim, d) requisito de ordem subjetiva: a culpabilidade, os
antecedentes,  a  conduta  social  e  personalidade  do  agente,  bem  como  os  motivos  e  as
circunstâncias autorizem a concessão do benefício. 7. Na hipótese dos autos, o processo referido
pelo Procurador da República oficiante para não oferecer a suspensão condicional do processo ao
réu encontra-se arquivado, em face do julgamento do HC no STJ. 8. Dessa forma, constatado que
o  referido  pressuposto  objetivo  alegado  para  o  não  oferecimento  do  benefício  encontra-se
superado, deve ser  aberta vista novamente ao Membro do MPF de 1ª instância para que se
manifeste,  diante  de  tal  informação,  quanto  ao  oferecimento  da  suspensão  condicional  do
processo ao réu (ou até mesmo sua negativa,  desde que verificado o não preenchimento de
algum dos demais requisitos). 9. Considerando que o feito foi remetido a esta 2ª CCR pelo TRF4,
e com o intuito de se evitar problemas no registro, devolvam-se os autos ao referido Tribunal para
que os encaminhe à Vara de origem, a fim de que seja oportunizada nova análise por parte do
Membro do MPF oficiante quanto ao oferecimento de suspensão condicional do processo, tendo
em vista a informação quanto ao arquivamento do processo a que o réu respondia.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo retorno dos autos ao
TRF4 para que os encaminhe à Vara de origem, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
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da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

018. Processo: JF/MOC-0004603-
20.2016.4.01.3807-TC

Voto: 7405/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PROPOSTA
DE TRANSAÇÃO PENAL REJEITADA PELO MAGISTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. NÃO CABIMENTO. CRIME PREVISTO NO ART.
183 DA LEI Nº 9.472/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar a prática do crime consistente na exploração não autorizada do espectro
de radio frequência. 2. O il. Procurador da República oficiante considerando a prática do crime
previsto no art. 70 da Lei 4.117/62, ofereceu proposta de transação penal ao investigado. 3. O
MM. Juiz Federal, por entender que a conduta ora em análise enquadra-se no tipo previsto no art.
183 da Lei  nº  9.472/97,  discordou da manifestação ministerial  e  remeteu os autos a esta  2ª
CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP, aplicado por analogia, c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93.
4. O agente que opera emissora de rádio, sem a devida autorização do poder público, comete o
crime descrito no art. 183, da Lei nº 9472/97, ante a inexistência de prévia autorização do órgão
competente e a habitualidade da conduta. Precedentes: STF  HC 115137, Primeira Turma, Dje
13/02/2014 e STJ  AgRg no REsp 1387258/ES, Quinta Turma, DJe 20/11/2013. 5. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para dar sequência à persecução criminal.

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

019. Processo: JF/MOC-0004605-
87.2016.4.01.3807-TC

Voto: 7406/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PROPOSTA
DE TRANSAÇÃO PENAL REJEITADA PELO MAGISTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. NÃO CABIMENTO. CRIME PREVISTO NO ART.
183 DA LEI Nº 9.472/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar a prática do crime consistente na exploração não autorizada do espectro
de radio frequência. 2. O il. Procurador da República oficiante considerando a prática do crime
previsto no art. 70 da Lei 4.117/62, ofereceu proposta de transação penal ao investigado. 3. O
MM. Juiz Federal, por entender que a conduta ora em análise enquadra-se no tipo previsto no art.
183 da Lei  nº  9.472/97,  discordou da manifestação ministerial  e  remeteu os autos a esta  2ª
CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP, aplicado por analogia, c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93.
4. O agente que opera emissora de rádio, sem a devida autorização do poder público, comete o
crime descrito no art. 183, da Lei nº 9472/97, ante a inexistência de prévia autorização do órgão
competente e a habitualidade da conduta. Precedentes: STF  HC 115137, Primeira Turma, Dje
13/02/2014 e STJ  AgRg no REsp 1387258/ES, Quinta Turma, DJe 20/11/2013. 5. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para dar sequência à persecução criminal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

020. Processo: 1.00.000.007262/2016-15 Voto: 7535/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO (CP, ART.
334  OU  334-A).  MPF:  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DISPOSTO NO ART.  28 DO CPP.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À INVESTIGAÇÃO.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar o crime previsto no art. 334 do Código Penal, em razão da notícia anônima
de  que  o  investigado  importa  roupas  e  as  mantém  em  depósito  em  hotel  na  cidade  de
Uruguaiana/RS. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio, por considerar que a
importação de roupas nada mais é do que a contrafação de marcas, crime previsto no art. 189 da
Lei nº 9.279/96, cuja persecução penal se dá mediante queixa-crime. Referida infração penal não
é de competência da Justiça Federal. 3. O Juiz Federal discordou do declínio, por entender que
não incide no caso o princípio da especialidade, já que os tipos penais do contrabando e do
descaminho protegem bens jurídicos completamente diversos dos crimes contra as marcas. 4. No
caso em exame, a Ordem de Missão Policial  OMP expedida para verificar a verossimilhança da
notícia  crime  apresentada  constatou  que  há  relatos  da  prática  do  crime  de
descaminho/contrabando de roupas pelo  investigado  em vários outros  expedientes  da Polícia
Federal, tendo se concluído, portanto, que há credibilidade na denúncia apresentada. 5. Tratando-
se de notícia da prática de importação de mercadorias (roupas) sem a devida documentação
comprobatória da regular introdução no território nacional, está-se diante de possível prática do
crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  6.  Ademais,  ainda  que  a  importação  fosse  de  roupas
falsificadas, a conduta apreciada caracterizaria, em tese, o crime de contrabando (CP, art. 334-A),
em que o objetivo precípuo da tipificação é coibir o fomento de transporte e comercialização de
produtos proibidos. 7. E, em ambos os casos, seja eventual prática de crime de descaminho (CP,
art.  334),  seja  de  contrabando  (CP,  art.  334-A),  a  competência  é  da  Justiça  Federal,  sendo
atribuição do Ministério Público Federal a atribuição para atuar. 8. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à 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.

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

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTS. 168-
A  E  337-A).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  EVIDENCIADA A  PRÁTICA DOLOSA DE
CRIMES.  APLICAÇÃO  DO  ART.  150,  §  4º,  DO  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL.
PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal
instaurado a partir  de ofício  encaminhado pelo  Ministério  Público de Contas de Pernambuco,
noticiando supostos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, arts. 168-A e 337-A), verificados na autoria realizada pelo TCE/PE, referente à
prestação de contas do gestor da prefeitura do município de Tupanatinga/PE, no exercício de
2010. 2. O Procurador Regional da República oficiante, diante da informação da Receita Federal
no sentido de que o contribuinte não se enquadraria nos critérios de prioridade para abertura de
ação fiscal, referente ao ano de 2010, além do fato do referido ano já está fulminado pelo instituto
da decadência, promoveu o arquivamento dos autos considerando o teor da Súmula Vinculante n.
24, bem como determinou a remessa de ofício à Receita Federal para que promova a competente
fiscalização e, sendo o caso, encaminhe a esta unidade do MPF a cabível Representação Fiscal
para  Fins  Penais.  3.  Os autos  foram remetidos  à  2ª  Câmara  de  Coordenação e Revisão  do
Ministério  Público  Federal,  para  fins  do  art.  62,  IV,  da LC nº  75/93.  4.  No  caso  em exame,
conforme noticiado às fls. 07/08 pelo Ministério Público de Contas, os trabalhos realizados pelo
TCE/PE  apontaram  graves  indícios  da  prática  dos  crimes  de:  a)  apropriação  indébita
previdenciária  (CP,  art.  168-A)  no  valor  de  R$  166.763,76,  e  b)  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A) no montante de R$ 445.713,85. 5. Assim, evidenciada a prática
dolosa de crimes, não há que se falar em decadência, nos exatos termos do art. 150, § 4º, do
Código  Tributário  Nacional,  que  estabelece:  Art.  150.  []  §  4º  Se  a  lei  não  fixar  prazo  a
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homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
6. No entanto, observo que em resposta ao último ofício encaminhado pelo Procurador Regional
da  República,  solicitando  a  competente  fiscalização,  a  Receita  Federal  respondeu  que  o
contribuinte não se enquadra nos critérios de prioridade para abertura de ação fiscal, em razão,
também, de nossas limitações, em face do nosso reduzido quadro de pessoal. 7. Neste contexto,
penso que o Ministério Público Federal deve requisitar à Receita Federal do Brasil a realização da
fiscalização necessária à devida constituição do crédito tributário, sob pena de cometimento do
crime de desobediência  (CP,  art.  330).  8.  Designação de outro  membro do Ministério  Público
Federal para dar continuidade à persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

022. Processo: DPF/AM-00466/2014-INQ Voto: 7510/2016 Origem: GABPR6-BMGS - BRUNA 
MENEZES GOMES DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de falsificação de documento particular (CP, art. 298) e uso de
documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Apólices  de  seguro-garantia  inautênticas  entregues  ao  Instituto  Nacional  de  Colonização  e
Reforma Agrária  INCRA, em tese, para fins de participação em concorrência pública. Informação
do INCRA no sentido de que apesar de constar em ata da Concorrência Pública n.º 02/2008 a
retirada  do  seu  respectivo  Edital  pela  empresa  investigada,  essa  não  participou  da  referida
Concorrência Pública,  bem como não houve envolvimento de servidor  do INCRA ou qualquer
ofensa  a  interesse  ou  patrimônio  federal,  sendo  o  objeto  adjudicado  e  homologado  as  suas
respectivas licitantes vendedoras. Os fatos apurados indicam, se tudo for comprovado, a exclusiva
violação de interesses particulares da seguradora. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo
a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece
atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da
Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

023. Processo: DPF-OPE-00022/2015-INQ Voto: 7449/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de receptação (CP, art. 180). Apreensão de 13,36g de ouro em
pó no interior da residência do investigado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33).
Não há evidências de que o investigado tenha envolvimento com a produção ou exploração do
referido minério (Lei n° 8.176/91, art. 2°), mas sim que o teria recebido como pagamento pela
venda de  peixe.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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024. Processo: DPF/RDO/PA-00137/2015-INQ Voto: 7512/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de estelionato (CP, art. 171) e
contra as relações de consumo (Lei nº 8.078/90, art.  67), tendo em vista notícia de oferta de
cursos de nível superior por parte de instituição de ensino privada, 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. Precedentes da 2ª CCR/MPF: IPL Nº 00138/2015, voto 6721/2016, Sessão de
Revisão 661, de 03/10/2016; IPL Nº 01601/2014, voto 7212/2016, Sessão de Revisão 663, de
17/10/2016. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

025. Processo: DPF/RDO/PA-00139/2015-INQ Voto: 7513/2016 Origem: GABPRM2-LAS - LUISA 
ASTARITA SANGOI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de estelionato (CP, art. 171) e
contra as relações de consumo (Lei nº 8.078/90, art.  67), tendo em vista notícia de oferta de
cursos de nível superior por parte de instituição de ensino privada, 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. Precedentes da 2ª CCR/MPF: IPL Nº 00138/2015, voto 6721/2016, Sessão de
Revisão 661, de 03/10/2016; IPL Nº 01601/2014, voto 7212/2016, Sessão de Revisão 663, de
17/10/2016. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

026. Processo: DPF/RN-00158/2016-IP Voto: 7698/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  maus  tratos  (Código  Penal  Militar,  art.  213).  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Narrativa que aponta possível perseguição e maus tratos sofridos por
Suboficial da Aeronáutica lotado na Base Aérea de Natal, por parte do Comando, sendo obrigado
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a trabalhar mesmo com enfermidade no aparelho auditivo e havendo necessidade de intervenção
cirúrgica.  Conduta  narrada  que  pode  constituir  crime  efetivamente  militar  (CPM,  art.  9º).
Competência da Justiça Militar. Precedentes do STF: HC 82142, Relator Min. Maurício Corrêa,
Tribunal  Pleno,  julgado  em 12/12/2002;  HC  113162,  Relator  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,
julgado em 16/04/2013; HC 114309, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em 09/04/2013. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

027. Processo: JFA/TO-0000876-26.2016.4.01.4301-
INQ

Voto: 7534/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Investigado que teria apresentado a agentes
da Polícia Rodoviária Federal um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com
indícios de falsidade. Realizadas diligências pela Polícia Federal. O veículo havia sido adquirido
pelo investigado 20 dias antes da abordagem, por valor abaixo do preço médio de mercado, em
razão  de  já  ter  sofrido  uma  batida.  Em  que  pese  ter  o  investigado  feito  efetivo  uso  de
documentação materialmente inautêntica, não pode a ele ser atribuída a conduta tipificada como
crime no artigo 304 do Código Penal, isto por não ter sido constatada a presença do elemento
subjetivo (dolo),  sendo verossímil  a alegação de que desconhecia  a falsidade do documento.
Inexistindo o crime do art. 304 do Código Penal, o crime do art. 297 do Código Penal passa a ser
de  Competência  da  Justiça  Estadual.  Documento  expedido  por  órgão  estadual  de  trânsito.
Inexistência  de  conexão  com  o  crime  de  uso  de  documento  falso  perante  servidor  federal.
Ausência de prejuízos diretos e específicos a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC
1.274/SP, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, DJ 20/08/1990, p. 7956; CC 112.984/SE, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/12/2011; CC 115.285/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/
Acórdão  Min.  Moura  Ribeiro,  DJe  09/09/2014.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

028. Processo: 1.00.000.016522/2016-43 Voto: 7507/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de relatório de visita a instituição de longa permanência de
idosos, para apuração de eventual conduta criminosa, em especial, tortura, cometida no âmbito da
entidade.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR).  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  ao  Ministério  Público  do
Distrito Federal e Territórios.

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

029. Processo: 1.11.000.000230/2016-13 Voto: 7499/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de sonegação fiscal e contra a ordem tributária atribuídos por
particular  a  pessoas  jurídicas  (construtora  e  imobiliária).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).  Narrativa  que  evidencia  conflito  de  interesses  particulares  na
aquisição de imóvel urbano. Possível sonegação de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI),  de  competência  municipal,  conforme art.  156,  II  da  CF/88.  Ausência  de  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

030. Processo: 1.11.000.000525/2016-81 Voto: 7700/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de homicídio tentado (CP, art. 121 c/c 14, II) e de ameaça (CP,
art. 147) ocorridos entre particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Narra  o  interessado que  teria  sofrido  uma tentativa  de assassinato  e  estaria  sofrendo
ameaças de morte por seu vizinho. Afirmou que os crimes teriam sido cometidos em razão do
acusado ter interesse que o representante desocupe o lote que ocupa em assentamento rural.
Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

031. Processo: 1.12.000.000463/2016-71 Voto: 7573/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato mediante a obtenção fraudulenta de empréstimo
consignado junto à instituições financeiras privadas em nome de pensionista de órgão federal.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Prejuízo suportado unicamente
pelo particular e pelas instituições financeiras que concederam os empréstimos. 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.

032. Processo: 1.15.000.001361/2016-61 Voto: 7599/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra o sentimento religioso (CP, art. 208). Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  O  suposto  ato  criminoso  seria  consistente  no
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derramamento de sangue sobre um crucifixo de Jesus Cristo por uma pessoa seminua logo após
a exibição de cenas de sexo explícito e na permanência da imagem sacra ao mesmo tempo em
que o filme pornográfico era exibido, tudo tendo ocorrido durante a encenação de uma peça de
teatro dentro da Universidade Federal do Ceará. Suposta prática criminosa que envolveu apenas
o  grupo  teatral  responsável  pela  peça,  descartando-se  a  participação  de  servidores  públicos
federais no ocorrido. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a
competência  da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério  Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

033. Processo: 1.15.000.002508/2016-30 Voto: 7496/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
comunicante relata que vem recebendo mensagens de teor sexual e anexos de um grupo de
aplicativo de celular, em que é incluído contra sua vontade. Revisão de declínio (Enunciado n° 32
2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

034. Processo: 1.19.000.001531/2016-68 Voto: 7443/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  perigo  para  a  vida  ou  saúde  de  outrem  (CP,  art.  132).
Expediente encaminhado por Hospital Universitário, comunicando que um determinado hospital
teria transportado paciente àquele nosocômico universitário com ocultação do estado grave em
que se encontrava, expondo a vida e a saúde da criança a risco direto e iminente. Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado n°  32).  Ausência  de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

035. Processo: 1.22.021.000033/2016-64 Voto: 7515/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Procedimento preparatório. Crimes de falsificação e uso de documentos perante o denominado
Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais  CRDD/MG,
tendente  à  obtenção  de  credencial  para  atuação  como  Despachante  junto  ao  DETRAN/MG.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O MPMG declinou de suas
atribuições em razão da natureza autárquica do CRDD/MG, compete à Justiça Federal apreciar e
julgar demandas em que o conselho regional comparecer na condiçõao de autor, réu.... Ocorre

17



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

que o referenciado CRDD/MG não é uma autarquia federal,  mas uma instituição privada. Não
ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Ratificação, por este órgão colegiado,
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Configurado o conflito de atribuições
entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Procurador-
Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses
Jurídicas  da  PGR  e  em  precedentes  do  STF  (ACO  nos  1585,  1672,  1678,  1717  e  2225).
Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  ratificação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual e remessa dos autos ao Exmo. Procurador-
Geral da República, a quem cabe dirimir o presente conflito de atribuições, nos termos do voto
do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  Dr.  José  Adonis  Callou  de  Araújo  Sá  e  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

036. Processo: 1.29.020.000147/2016-63 Voto: 7387/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184). Manifestação anônima
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando que um comerciante e então
candidato a vereador possui laboratório de pirataria, fornece para todos os camelos e ainda tem
banca própria ao (sic) qual vende o produto. Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR).
Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. 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
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

037. Processo: 1.30.001.001893/2016-81 Voto: 7452/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98).
Relatório de Inteligência Financeira do COAF que constatou movimentações financeiras suspeitas
em contas bancárias de pessoas jurídicas (padarias) e de seus sócios. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33  2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o
processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal
quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento
de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.Precedente
do  STJ  (CC  113.359/RJ,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  05/06/2013).
Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência de crime(s) antecedente(s) de
competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

038. Processo: 1.30.001.004072/2016-05 Voto: 7594/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular encaminhada à PR/RJ, em que o comunicante relata ter
sido vítima do crime de ameaça (CP, art. 147), por indivíduos que apontaram uma pistola em sua
direção. Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR). 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 ao Ministério Público Estadual.

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

039. Processo: 1.30.001.004449/2016-18 Voto: 7498/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular encaminhada à PR/RJ, em que o comunicante relata ser
vítima do crime de calúnia (CP, art. 138) e de outros delitos. Revisão de declínio (Enunciado n° 32
2ª CCR). 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 ao Ministério Público Estadual.

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

040. Processo: 1.30.002.000163/2016-53 Voto: 7690/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de omissão de socorro atribuído a médico de ambulância do
Corpo de Bombeiros, que teria se recusado a transportar outro militar bombeiro até o hospital para
atendimento  de  urgência.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Conduta  praticada  entre  servidores  públicos  militares  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Não
ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

041. Processo: 1.30.005.000424/2016-13 Voto: 7393/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Servidora pública federal comunica
irregularidades  em  renegociação  de  dívida,  decorrente  da  portabilidade  de  um  empréstimo
consignado originariamente obtido junto ao Banco do Brasil para uma instituição privada. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Prejuízo  suportado  unicamente  por
particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
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Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

042. Processo: 1.30.019.000049/2014-82 Voto: 7576/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de constituição de milícia privada (CP, art.
288-A)  e  de  tortura  (Lei  nº  9.455/97,  art.  1º,  inciso  II).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta rotina de consecução de práticas delituosas por parte de
empresa  prestadora  de  serviços  de  segurança  privada,  sem  a  devida  autorização  do
Departamento de Polícia Federal para o exercício da atividade. Não ocorrendo, com a infração
penal,  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a  competência  da  Justiça  Federal,  e,
consequentemente,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

043. Processo: 1.33.001.000355/2016-68 Voto: 7560/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de maus-tratos contra criança e adolescente (CP, art. 136, §3º) cometido
entre  particulares.  Revisão  de declínio  de atribuições (Enunciado  n°  32 -  2a CCR).  Segundo
consta  na  representação,  há  casos  de  tráfico  de  drogas  no  condomínio,  bem como dano  a
patrimônio  particular  e possível  abandono de crianças.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedente:  CC  102.833/MG,  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Terceira  Seção,  DJe
10/09/2009. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

044. Processo: 1.34.001.003938/2016-11 Voto: 7518/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime contra a ordem tributária praticado por representantes legais de empresa privada. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relata o noticiante que a empresa estaria
praticando crimes de sonegação de impostos no Estado de São Paulo, além de não possuir alvará
de  funcionamento.  Fatos  relatados  de  forma  resumida,  vaga  e  genérica  que  não  apresenta
nenhuma conduta  ilícita  em concreto  a  ser  apurada  no  âmbito  das  atribuições  do  Ministério
Público Federal. Não existindo elementos mínimos de infração penal, prejuízo a bens, serviços ou
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se
firma a competência  da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal.
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Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

045. Processo: 1.23.005.000048/2014-21 Voto: 7577/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível prática de homicídio culposo (art.  121, § 3º, do
Código  Penal),  tendo  em vista  que  2  (duas)  pessoas faleceram e  1  (uma)  desapareceu  em
naufrágio de embarcação, no Rio Araguaia, em Conceição do Araguaia/PA. No caso dos autos,
conforme acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo, a embarcação naufragada tratava-se de um
catamarã com capacidade para cerca de 50 (cinquenta) pessoas e costumava ser usada para
lazer  dos  proprietários.  Embarcação  que  não  se  encontrava  em  situação  de  deslocamento
internacional. Fato narrado que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109
da Constituição Federal. O fato de o naufrágio ter ocorrido em rio Federal não é suficiente para
justificar  a  competência  da  Justiça  Federal,  e,  consequentemente,  a  atribuição  ao  Ministério
Público Federal para a persecução penal.  A competência da Justiça Federal para processar e
julgar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de
suas autarquias e empresas públicas somente se justifica quando há efetivo prejuízo para tais
entes ou violação a interesse direto, sendo que eventual efeito reflexo não atrai a competência da
Justiça  Federal  (HC  149.640/SP,  Sexta  Turma,  julgado  em  19/05/2011,  DJe  28/06/2011).
Constatado  que  os  ilícitos  atribuídos  ao  paciente  foram  praticados  em  detrimento  de  bens
pertencentes à pessoas físicas e jurídicas de direito privado, correta a fixação da competência
residual  da  justiça  estadual,  independentemente  do  local  onde  ocorreram  os  fatos  (HC
149.642/SP, Quinta Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 03/11/2010). Denúncia já oferecida pelo
Ministério Público do Estado do Pará por crime tipificado no art. 121, § 3º, c/c o art. 29 e art. 70 do
Código Penal. Injustificável nova remessa da notícia-crime. Recebimento da promoção de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR)  como arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Homologação.

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

046. Processo: 1.34.004.000261/2016-21 Voto: 7519/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito trabalhista (CP, art. 203), tendo em vista a
constatação  de  irregularidades  referentes  à  legislação  trabalhista.  Declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A
competência para julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal.
Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do art. 109 da CF não o faz. A respeito da
matéria,  o  Supremo  Tribunal  Federal  vem  reiterando  orientação  nesse  sentido,  pois  o
enquadramento na categoria de crimes contra a organização do trabalho vai além de condutas
ofensivas ao sistema de órgãos e instituições que visam a proteção dos trabalhadores, devendo a
dignidade do homem ser atrelada àquele componente orgânico. 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,
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Tribunal Pleno, Min. Joaquim Barbosa, DJe 19/12/2008. Recebimento da promoção de declínio de
atribuições como arquivamento indireto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No
caso, as irregularidades trabalhistas narradas referem-se à não utilização de equipamentos de
segurança e à remuneração dos trabalhadores. Para a caracterização do delito mencionado deve
ocorrer fraude ou violência, elementos que integram o tipo penal, o que não restou demonstrado
na conduta narrada. Ausência de materialidade delitiva. 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 pelo  recebimento  da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Pelo Provimento do recurso

047. Processo: 1.15.000.002094/2015-68 Voto: 7359/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Ausência
de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Não  homologação  do  arquivamento  pela  2ª
CCR/MPF. Recurso ao Conselho Institucional.  Retratação. Acórdão do Tribunal de Contas dos
Municípios/CE, indicando possível crime de apropriação indébita previdenciária, imputado a ex-
gestora da Secretaria Municipal de Educação de Acarape/CE, no período de 03 de janeiro a 30 de
junho  de  2011.  Registre-se  que  a  constatação  de  que  houve  omissão  de  repasses  de
contribuições previdenciárias ao INSS por parte dos gestores municipais foi feita pelo TCM/CE.
Todavia,  quando  encaminhado  pelo  Parquet  o  resultado  da  apuração  da  Corte  de  Contas  à
Receita  Federal,  que,  por  imperativo  legal,  teria  o  dever  de  constituir  o  crédito  tributário
previdenciário se verificada a ocorrência do fato gerador do tributo cumulada com a supressão ou
redução dos recolhimentos, o Órgão Fazendário informou inexistir débito, manifestando-se pela
ausência  de  interesse  fiscal  em  auditar  o  Município.  Necessidade  de  esgotamento  da  via
administrativa para deflagração da ação penal (STF, RHC 132706 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, Dje 01/08/2016).  Os Crimes de apropriação indébita
previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo portanto
a constituição definitiva no débito tributário perante o âmbito administrativo  para configurar-se
como conduta típica (STJ, RHC 44.669/RS, Rel.  Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
05/04/2016, Dje 18/04/2016).  Outros precedentes:  STF  HC 92002, Rel.  Min.  Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 10/06/2008, Dje 19/09/2013; Inq 2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, Dje 13/06/2008); STJ  RHC 36.704/SC, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/02/2016, Dje 26/02/2016; AgRg no Resp 1264697/SP, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, Dje 02/02/2016. Provimento do
recurso interposto. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  por  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento  com fundamento  na aplicação  do princípio  da insignificância,  restando  vencida,
nesta parte, a relatora, que homologava o arquivamento por fundamento diverso. Participaram da
votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

048. Processo: DPF/GVS/MG-00714/2014-INQ Voto: 7582/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, §2°, I e II). Assalto à mão armada ocorrido
em  agência  dos  correios.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
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realizadas que não identificaram os autores da infração, que utilizavam capacetes. 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.

049. Processo: DPF/JFA-00233/2015-INQ Voto: 7580/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, §2°, I e II). Assalto à mão armada ocorrido
em agência dos correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Exame
pericial realizado nas imagens não identificou os autores da infração, que utilizavam capacetes.
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.

050. Processo: DPF-OPE-00010/2015-INQ Voto: 7457/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 16 da Lei 7.492/86).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Testemunhas  declararam  ter  visto  o
investigado entregando alguma coisa a uma mulher,  ou meramente distribuindo dinheiro,  sem
identificar do que se tratava aquela situação concreta. Declaração do investigado no sentido de
que no ano de 2010 trabalhava com agricultor e também realizava a compra/venda de Grude
(substância encontrada dentro de algumas espécies de peixes) às margens do Rio Oiapoque e
que, às vezes, precisava trocar moeda estrangeira (euro) em casas de câmbio ou com pessoas na
rua,  pois alguns dos vendedores exigiam o pagamento em euro,  já que residiam na Guiana-
Francesa. Conforme o caput do art. 16 da Lei 7.492/86, a conduta do tipo penal consiste em fazer
operar, sem a devida autorização, o que pressupõe habitualidade, e não uma única operação.
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.

051. Processo: DPF-TAB/AM-INQ-00074/2014 Voto: 7583/2016 Origem: 6A.CAM - 6A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsificação ideológica e material de documento de identidade
indígena por parte de pessoa casada com indígena da etnia Kokama na cidade de Tabatinga/AM.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  No  caso,  a  investigada  não  possui
ascendência  indígena.  Casou-se  com  indígena  da  etnia  Kokama,  morou  por  2  anos  em
comunidade indígena e atualmente vive na cidade, juntamente com sua filha. Se não vivem mais
cercados  de  indígenas,  é  incorreto  se  afirmar  que  a  célula  familiar  esteja  alijada  da  cultura
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indígena. O processo de aculturação não é automático nem simultâneo ao traslado das famílias
indígenas às cidades, existindo múltiplas formas de vida indígenas em interface com as cidades
urbanas. O cacique da aldeia, de forma inequívoca, informa que as esposas ou companheiras de
indígenas Kokama se tornam, aos olhos da comunidade Kokama, integrantes do povo indígena.
Assim, a investigada, nascida e residente em zona urbana, aos olhos do seu marido indígena e do
líder  indígena  de  sua  comunidade,  é  indígena.  Cumpre  observar  que,  conforme  informação
colhida no site da FUNAI O RANI é um documento administrativo, e não substitui a certidão de
nascimento civil  e os demais documentos básicos,  como Carteira de Identidade, Cadastro de
Pessoa Física e Carteira de Trabalho. De acordo com o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73, art. 3º)
é considerado índio ou silvícola todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se
identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o
distinguem da sociedade nacional. Embora a Portaria FUNAI nº 003/PRES/2002, em seu art. 20,
expressamente proíba  a  emissão de Registro  Administrativo  de Nascimento  e  Óbito  de Índio
RANI, para outros casos que não os próprios nascimentos e óbitos, e que, no caso, o correto seria
a utilização da certidão administrativa prevista na Lei nº. 9.051/95 (para a defesa de direitos e
esclarecimentos  de  situações),  evidencia-se  a  ausência  de  dolo  na  conduta  da  investigada.
Atipicidade da conduta narrada. Homologação do arquivamento.

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

052. Processo: 1.04.100.000268/2016-94 Voto: 7465/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  eleitoral  (Código  Eleitoral,  art.  299).  Manifestação  anônima
comunicando que os investigados estariam distribuindo cascalho e saibro a eleitores, em troca de
seus  votos  na  candidatura.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.
Realizada vistoria nos locais apontados, acompanhada de registros fotográficos, não foi verificada
a existência de cargas de saibro ou cascalho nas propriedades mencionadas pelo denunciante.
Fatos veiculados na manifestação anônima não se confirmaram. 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.

053. Processo: 1.11.000.000975/2015-93 Voto: 7358/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A). Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, inc. IV). Notícia anônima narrando que a empresa investigada só recolhia o FGTS
dos  funcionários  no  momento  da  demissão  e  de  que  não  repassava  as  contribuições
previdenciárias ao INSS,  apesar  de realizar  o  desconto mensalmente  das remunerações dos
empregados. Informação da Delegacia da Receita Federal no sentido de que a empresa está com
cobrança automática dos débitos, considerada sem relevância, sugerimos o seu arquivamento, ou
seja, dentro dos parâmetros de indícios e de retorno do valor esperado em uma ação fiscal, este
contribuinte não apresenta relevância fiscal para instauração de um procedimento administrativo
fiscal. Bem como os valores declarados e devidos estão sendo cobrados de forma automática
pelos sistemas da Receita Federal em forma de LDCG/DCG. Ausência de elementos mínimos da
materialidade  delitiva  justificadores  do prosseguimento  da persecução penal.  Necessidade de
esgotamento da via administrativa para deflagração da ação penal (STF, RHC 132706 AgR, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, Dje 01/08/2016). Os Crimes de
apropriação  indébita  previdenciária  e  sonegação  de  contribuição  previdenciária  são  delitos
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materiais,  exigindo  portanto  a  constituição  definitiva  no  débito  tributário  perante  o  âmbito
administrativo  para  configurar-se  como  conduta  típica  (STJ,  RHC  44.669/RS,  Rel.  Min.  Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje 18/04/2016). Outros precedentes: STF  HC
92002, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10/06/2008, Dje 19/09/2013; Inq
2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, Dje 13/06/2008); STJ
RHC 36.704/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/02/2016, Dje 26/02/2016;
AgRg no Resp 1264697/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015,
Dje 02/02/2016. Homologação do arquivamento.

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

054. Processo: 1.14.000.001003/2016-95 Voto: 7410/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  cometimento  do  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).
Relatório de Inteligência Financeira do COAF que constatou inúmeras movimentações financeiras
atípicas operadas pelas pessoas físicas e jurídicas investigadas. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Consulta ao Sistema COMPROT do Ministério da Fazenda. Inexistência de
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  (RFFP)  em face  dos  investigados.  A inexistência  de
crédito tributário constituído e/ou exigível em face dos investigados obsta o prosseguimento da
persecução penal em face de eventual delito de natureza fiscal, conforme estabelecido na Súmula
Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Encaminhada cópia do RIF à Receita Federal para
eventuais providências cabíveis. Caso haja investigação dos fatos pelo órgão fiscal, encaminhada
a representação fiscal para fins penais e verificada a constituição definitiva do crédito tributário,
será dado prosseguimento às investigações do delito contra a ordem tributária.  Outros crimes
atribuídos (agiotagem, homicídio,  extorsão, ameaça e constrangimento ilegal)  de atribuição do
Ministério Público Estadual, que já foi comunicado pelo COAF. Injustificável 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.

055. Processo: 1.14.000.001914/2016-12 Voto: 7408/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (CP, art.
356).  Comunicação de que a investigada, na qualidade de Advogada de reclamante em ação
trabalhista,  reteve  autos  que  fez  carga  por  quase  quatro  meses,  o  que  teria  ocasionado  a
expedição de mandado de busca e apreensão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Diligência.  Ofício  encaminhado  ao  Juízo  noticiante  para  que  enviasse  documentos  que
comprovassem a retirada dos autos pela Advogada, bem como se ela foi devidamente intimada
para devolvê-los. Em resposta, o Juízo limitou-se a informar que os autos foram devolvidos pela
investigada. Ausência de materialidade do crime. Homologação do arquivamento.

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

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

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Procedimento  Administrativo.  Possível  prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  168-A e  337-A,
ambos do CP. Administradores de sociedade empresária que teriam deixado de recolher, em sua
totalidade,  as  contribuições  devidas  à  Seguridade  Social,  de  seus  empregados.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações quanto ao pagamento de um dos
DEBCADs gerados. Extinção da punibilidade (Enunciado n° 52 desta 2ª CCR). Quanto ao outro
DEBCAD, houve inclusão em programa de parcelamento. Apesar de haver informações nos autos
de que há parcelas em aberto (que não foram pagas), a Receita Federal afirmou que ainda não
fora possível  efetivar  a  rescisão/exclusão por  questões operacionais.  Acrescentou,  ainda,  que
enquanto  não  houver  a  exclusão,  se  sobrevier  pagamento  das  parcelas  em  atraso  pelo
contribuinte, o parcelamento será regularizado com a manutenção da pessoa jurídica no regime.
Verificação, portanto, de que a sociedade empresária continua formalmente incluída no regime de
parcelamento,  autorizando  o  arquivamento  nos  termos  do  Enunciado  n°  19.  Caso  não  haja
regularização da situação e o contribuinte seja de fato excluído do parcelamento, o fato deverá ser
comunicado ao MPF, por força do art. 83, §1°, da Lei n° 9.430/96, possibilitando a reabertura do
procedimento. 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.

057. Processo: 1.15.000.002934/2015-92 Voto: 7389/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime previsto no art. 298 ou art. 299,
ambos do CP. Falsificação de assinatura posta em certidão de notificação extrajudicial, emitida por
cartório, com a finalidade de informar ao mutuário quanto à consolidação do agente fiduciário
(CEF) na propriedade de imóvel, devido à ausência de pagamento. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiado, o cartório informou que os serviços realizados fora da
serventia (como notificações) não são feitos por funcionários do cartório, mas sim por prestadores
de serviço, não tendo como informar quem colheu a assinatura. Não há no referido documento a
identificação de quem seria o responsável pela efetivação da notificação e colheita da assinatura.
Fato ocorrido há mais de três anos. Inexistência de qualquer indício de que a CEF possuía prévia
ciência da origem ilícita do documento. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual.  Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª
CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

058. Processo: 1.16.000.001478/2016-15 Voto: 7508/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Irregularidades  na
distribuição  de  crachás  de  uso  exclusivo  de  parlamentares  para  acesso  ao  Salão  Verde  da
Câmara dos Deputados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A distribuição dos
crachás, bem como a concessão de acesso ao Salão Verde da Câmara dos Deputados, é questão
interna corporis, conforme previsão do art. 272 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Evidente ausência de dolo específico consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação
ou  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante.  Atipicidade  da  conduta  narrada.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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059. Processo: 1.16.000.002438/2016-82 Voto: 7404/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Rádio comunitária. Potência máxima de 2 watts. Bem jurídico tutelado pela norma  a
segurança dos meios de telecomunicações  não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de
lesão, que mereça a intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Atipicidade do
fato. Incidência do princípio da insignificância. Precedentes: STF, HC nº 115.729/BA, 2ª Turma,
Rel.  Min.  Ricardo Lewandowski,  DJe 14/02/2013;  STJ,  RHC 55.743/RO, Rel.  Min.  Gurgel  De
Faria,  Quinta  Turma,  DJe  28/04/2015.  Ausência  de  justa  causa  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal. 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.

060. Processo: 1.20.000.000218/2016-91 Voto: 7558/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  fraude  à  execução  (CP,  art.  179),  ocorrido  em processo
trabalhista.  Executado  que  teria  tentado  ardilosamente  ocultar  patrimônio  a  fim  de  frustrar  a
execução. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de ação penal privada, que
somente pode ser  iniciada  após o oferecimento de queixa-crime pelo  ofendido (CP,  art.  179,
parágrafo  único).  Desnecessária  a  remessa  à  Justiça  Comum,  diante  da  impossibilidade  da
instauração da persecução penal por parte do Ministério Público. Ausência de elementos mínimos
do cometimento de outros crimes da atribuição 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

061. Processo: 1.20.000.000751/2015-72 Voto: 7578/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). Feito instaurado a partir de sentença trabalhista que noticiava a
ausência de recolhimento de contribuições devidas à Seguridade Social em razão de contrato de
trabalho firmado entre  o Município  de Rosário  Oeste/MT e servidora municipal  que exercia  a
função de recepcionista na sede administrativa da Prefeitura no período compreendido entre 1990
à 1993. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Em consulta eletrônica realizada ao
sistema de PJE do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, constatou-se que a sentença
que deu origem a este procedimento administrativo foi parcialmente reformada para extirpar as
condenações relativas à expedição de certidão pelo ente público, ao FGTS, multa de 40% e às
contribuições  previdenciárias.  Ausência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído  em
desfavor  do contribuinte investigado. Crime de natureza material,  cuja ocorrência depende da
constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da
Suprema Corte. Os Crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição
previdenciária são delitos materiais, exigindo portanto a constituição definitiva no débito tributário
perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica (STJ, RHC 44.669/RS,
Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  Sexta  Turma,  julgado  em  05/04/2016,  Dje  18/04/2016).  Outros
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precedentes:  STF  RHC 132706 AgR, Rel.  Min.  Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
21/06/2016, Dje 01/08/2016; Inq 2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
10/03/2008, Dje 13/06/2008. STJ: RHC 44.669/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 05/04/2016, DJe 18/04/2016; RHC 40.411/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em 23/09/2014, DJe 30/09/2014. 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.

062. Processo: 1.20.000.001075/2016-35 Voto: 7421/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330) ou de recusa, retardamento ou
omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil (Lei nº 7.347/85, art. 10).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Notificações  entregues  a  terceiros.
Inexistência de ciência pessoal e inequívoca por quem tinha o dever de atender a ordem. Conduta
omissiva não caracterizada. Aplicação do Enunciado nº 61 da 2ª CCR/MPF: Para a configuração
do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário público, é
necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil, processual civil e administrativa, e
que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

063. Processo: 1.20.002.000068/2016-04 Voto: 7396/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de sonegação de impostos no setor atacadista de alimentos, e
possível venda de licenças por juízes para o tráfego de carretas do tipo rodotrem. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta atribuída de forma generalizada. Fatos relatados
de forma resumida, vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser
apurada.  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.

064. Processo: 1.22.000.001672/2016-95 Voto: 7413/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  cometimento de crimes contra  a ordem tributária  (art.  1º  da Lei  n.º
8.137/90)  e de lavagem de capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Relatório  de Inteligência  Financeira  do
COAF que constatou movimentações financeiras atípicas operadas pelos investigados. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Inexistência de Representação Fiscal para Fins
Penais  (RFFP)  em face  dos investigados.  A inexistência  de crédito  tributário  constituído e/ou
exigível  em face dos  investigados obsta  o  prosseguimento  da persecução penal  em face de
eventual delito de natureza fiscal, conforme estabelecido na Súmula Vinculante nº 24 do Supremo
Tribunal  Federal.  2)  Segundo o teor  do artigo 2°,  inciso III  do referido diploma legal,  são da
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competência da Justiça Federal os crimes de lavagem de dinheiro a) praticados 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 b) quando o crime antecedente
for de competência da Justiça Federal. Ausência de elementos mínimos de conduta ilícita que
justifique a atribuição do Ministério Público Federal. Fatos narrados que já foram comunicados
pelo COAF ao Ministério Público Estadual. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. 3) Homologação do arquivamento.

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

065. Processo: 1.22.000.002891/2016-91 Voto: 7593/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  remetida  por  intermédio  da  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Pedido de investigação contra cidadão que, segundo relatado, possui
muitos  bens.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  relatados  de  forma
resumida, vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada.
Narrativa  desconexa,  sem  subsídios  mínimos  a  ensejar  a  instauração  de  procedimento
investigatório  penal.  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.

066. Processo: 1.22.001.000287/2016-11 Voto: 7424/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (colocar em circulação  CP, art. 289, § 1º). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Imagem obtida pelo celular, capturada de um Grupo de
Classificados de Juiz de Fora, criado dentro da rede social Facebook.com, em que se noticia
possível  comércio  de  cédulas  falsas.  Pesquisa  realizada  pelo  Setor  de  Informática  da  PRM.
Inexistência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

067. Processo: 1.22.024.000053/2016-13 Voto: 7597/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  encaminhada  por  e-mail  em  que  o
interessado  relata  a  morte  de  garoto  assassinado  em Viçosa/MG,  supostamente  na  área  da
universidade federal situada naquela cidade. O representante alega que o homicídio ocorreu há
mais de um ano, no entanto, a Polícia Civil dentro deste tempo até hoje não teria avançado nas
investigações, apontando um suspeito. Em razão disso, o representante afirma que gostaria que a
Polícia  Federal  assumisse a investigação, pois possui  maior  confiança na atuação da Justiça
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Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que
os fatos narrados são estranhos à competência da Justiça Federal e também às atribuições do
Ministério Público Federal. De outro lado, é importante ressaltar que o caso relatado está sendo
devidamente investigado pelo Ministério Público Estadual e a Polícia Civil de Viçosa/MG, de modo
que  não  compete  ao  Parquet  Federal  avocar  para  si  as  atribuições  investigativas  que  são
pertinentes a outro órgão. Hipótese em que não se verifica os requisitos necessários ao incidente
de deslocamento de competência:  a)  grave violação de direitos humanos;  b)  necessidade de
assegurar o cumprimento, pelo Brasil, de obrigações decorrentes de tratados internacionais; c)
incapacidade - oriunda de inércia, omissão, ineficácia, negligência, falta de vontade política, de
condições pessoais e/ou materiais etc. - de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades,
levar a cabo, em toda a sua extensão, a persecução penal (STJ, Terceira Seção, IDC n. 1/PA,
Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 8.6.2005, DJ 10.10.2005). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em 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.

068. Processo: 1.23.008.000313/2016-11 Voto: 7592/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330), praticado
por associação que teria deixado de prestar contas de valor recebido. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Oficiada,  a  associação  informou que  encaminhou,  em
28/03/2016, a prestação de contas do valor recebido. Informações de que de fato foi dada ciência
ao órgão ministerial, nos autos do processo judicial, da prestação de contas por parte do órgão
beneficiado pela transação penal. Apresentação tempestiva da prestação de contas. Ausência de
indícios 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.

069. Processo: 1.24.000.001667/2013-65 Voto: 7530/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do crime de sonegação de contribuição
previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Ofícios  (3)
encaminhados  à  Receita  Federal  do  Brasil,  que,  em  sua  última  resposta,  informou  que  o
procedimento  administrativo  fiscal  ainda  não  se  iniciou,  mas reiteramos  o  interesse  fiscal  no
contribuinte [] Tão logo concluído esse procedimento, comunicaremos o resultado. Ausência de
crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de
natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ:
AgRg  no  RHC  17.513/GO,  Rel.  Min.  Og  Fernandes,  Sexta  Turma,  DJe  23/04/2013;  RHC
24.876/SC,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Quinta  Turma,  julgado  em  14/02/2012,  DJe
19/03/2012. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

070. Processo: 1.26.001.000018/2016-13 Voto: 7351/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A). Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, inc. IV). Notícia encaminhada por presidente de sindicato narrando que a empresa
investigada não estaria efetuando o repasse das contribuições previdenciárias descontadas de
seus empregados. A Delegacia da Receita Federal em Caruaru informou que a pessoa jurídica em
questão, em atividade desde 03/11/2008, nunca foi objeto de ação fiscal. Outrossim, efetuado o
cruzamento dos dados fornecidos pela empresa nas RAIS e nas GFIPs, foi encontrado um Valor
Esperado de Lançamento de cerca de R$ 6.767,00 para o ano de 2013. Destarte, com base nos
sistemas  internos  da  RFB,  o  contribuinte  não  se  enquadra  nos  critérios  de  prioridade  para
abertura de ação fiscal. Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva justificadora do
prosseguimento da persecução penal. Necessidade de esgotamento da via administrativa para
deflagração da ação penal (STF, RHC 132706 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
julgado em 21/06/2016,  Dje  01/08/2016).  Os Crimes de apropriação indébita  previdenciária  e
sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo portanto a constituição
definitiva no débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta
típica (STJ, RHC 44.669/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje
18/04/2016). Outros precedentes: STF  HC 92002, Rel.  Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
julgado em 10/06/2008, Dje 19/09/2013; Inq 2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em 10/03/2008, Dje 13/06/2008); STJ  RHC 36.704/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 18/02/2016, Dje 26/02/2016; AgRg no Resp 1264697/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  julgado  em  17/12/2015,  Dje  02/02/2016.  Homologação  do
arquivamento.

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

071. Processo: 1.27.000.001784/2016-60 Voto: 7419/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) e lavagem de capitais
(Lei  n°  9.613/98).  Manifestante  informa  que  pessoas  do  meio  artístico,  advogados  e
comissionados da ANCINE e da FUNARTE seriam dependentes químicos e possíveis portadores
do Transtorno de Personalidade Borderline, estando ainda envolvidos com a exploração sexual de
menores.  Para  sustentar  tais  práticas  ilícitas,  estariam  também  superfaturando  projetos  e
operando  lavagem  de  dinheiro.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Encaminhamento de meros recortes de jornais e matérias relacionadas ao referido transtorno
psicológico,  além de temas como exploração do trabalho infantil,  bullying,  dentre  outros,  com
ilações sobre a possibilidade de tais pessoas cometerem crimes contra menores. Inexistência de
elementos  mínimos  que  apontem  para  a  prática  dos  crimes  noticiados  no  caso  concreto.
Verificação de que representação de igual teor foi encaminhada a outra unidade do MPF, tendo
sido promovido o arquivamento e homologado por esta 2ª CCR (Voto n° 6375/2016, Processo n°
1.20.000.001055/2016-64,  sessão  n°  658,  de  05/09/2016,  unânime).  Homologação  do
arquivamento.

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

072. Processo: 1.28.000.001215/2016-87 Voto: 7497/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de
direito (CP, art. 359). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Cominação de multa no
valor de R$ 5.000,00 por ato praticado em desconformidade com o teor da decisão. Inexistência
de comprovação nos autos da ciência pessoal e inequívoca por quem tinha o dever de atender a
ordem.  Aplicação  do  Enunciado  nº  61  da  2ª  CCR/MPF:  Para  a  configuração  do  crime  de
desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário público, é necessário que
não  haja  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,  processual  civil  e  administrativa,  e  que  o
destinatário  da  ordem  seja  advertido  de  que  o  seu  não  cumprimento  caracteriza  crime.
Homologação do arquivamento.

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

073. Processo: 1.29.000.001590/2016-90 Voto: 7414/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  cometimento de crimes contra  a ordem tributária  (art.  1º  da Lei  n.º
8.137/90)  e de lavagem de capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Relatório  de Inteligência  Financeira  do
COAF que constatou movimentações financeiras atípicas operadas pelos investigados. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela Assessoria de Pesquisa e
Análise  ASSPA da PR/RS que não identificou registros de crimes antecedentes que pudessem
indicar a origem ilícita do dinheiro movimentado. Inexistência de Representação Fiscal para Fins
Penais  (RFFP)  em face  dos investigados.  A inexistência  de crédito  tributário  constituído e/ou
exigível  em face dos  investigados obsta  o  prosseguimento  da persecução penal  em face de
eventual delito de natureza fiscal, conforme estabelecido na Súmula Vinculante nº 24 do Supremo
Tribunal  Federal.  Compartilhamento  com  a  Receita  Federal  do  Brasil,  a  fim  de  que  sejam
avaliadas as informações narradas no Relatório de Inteligência Financeira do COAF e, em sendo
o caso, instaurado o procedimento fiscalizatório.  Caso haja investigação dos fatos pelo órgão
fiscal, encaminhada a representação fiscal para fins penais e verificada a constituição definitiva do
crédito  tributário,  será  dado  prosseguimento  às  investigações.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

074. Processo: 1.29.000.001823/2016-54 Voto: 7691/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes nos
depoimentos prestados pelas testemunhas.  Sentença fundada em outros elementos de prova
existentes nos autos, de onde se extrai: Inicialmente, é de se desconsiderar o depoimento da
testemunha [...], ouvida a convite do autor, uma vez que seu depoimento carece de credibilidade
por ser dissonante com as informações prestadas pelo próprio reclamante, em seu depoimento
pessoal.  A contradição  verificada  no  depoimento  glosado  não  serviu  como  base  da  decisão
proferida,  logo,  não  afetou  o  regular  expediente  da  administração  da  Justiça.  Ausência  de
potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no
REsp 1269635/MG, Rel.  Min.  Sebastião Reis  Júnior,  Sexta Turma,  DJe 23/09/2013;  AgRg no
REsp  1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.  Homologação  do
arquivamento.

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

075. Processo: 1.29.000.002193/2016-35 Voto: 7699/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes nos
depoimentos prestados pelas testemunhas.  Sentença fundada em outros elementos de prova
existentes nos autos, de onde se extrai: Inicialmente, é de se desconsiderar o depoimento da
testemunha  [...],  ouvida  a  convite  da  autora,  uma  vez  que  em  seu  depoimento  podem  ser
observadas fragilidades que acabam por eliminar  sua credibilidade. [...]  Desse modo,  embora
advertida e compromissada pelo juízo, o depoimento da testemunha ouvida a convite da parte
autora não pode ser considerado, haja vista a existência de incongruências e contradições que
acabam por mitigar sua credibilidade. A contradição verificada no depoimento glosado não serviu
como base  da decisão  proferida,  logo,  não  afetou  o  regular  expediente  da administração  da
Justiça.  Ausência  de  potencialidade  lesiva  nas  declarações.  Não  configuração  de  crime.
Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe  23/09/2013;  AgRg  no  REsp  1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
11/10/2011. Homologação do arquivamento.

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

076. Processo: 1.29.000.002527/2016-71 Voto: 7422/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 205 do Código Penal. Investigado que exerceria
atividade profissional como advogado ao mesmo tempo em que sua inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil encontrava-se suspensa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Investigado que opôs embargos de declaração à decisão que indeferia a dedução de honorários
contratuais ao constatar a suspensão do seu registro profissional, argumentando que o contrato
de honorários fora juntado por outra advogada e não por ele, além de mencionar que, mesmo que
o tivesse feito, não haveria irregularidade em tal ato, uma vez que a suspensão temporária do
exercício da advocacia não afasta o direito do advogado de receber vencimentos pelos serviços
prestados, fundamentando seu argumento no art. 24, §2º, da lei nº 8.906/94. Acolhimento parcial
dos embargos. Em que pese a assinatura do contrato tenha ocorrido efetivamente no período de
vigência da suspensão temporária então aplicada ao investigado, o conteúdo dos embargos de
declaração esclarecem com a razoabilidade as circunstâncias que ensejaram a instauração do
presente expediente. Além do mais, cumpre salientar que da análise do tipo presente no artigo
205 do Código Penal se extrai o verbo nuclear exercer, o que por sua vez provê a ideia de que
atividade seria  realizada com certa  habitualidade, o que não pode ser  constatado através da
prática de um único ato. Atipicidade da conduta narrada. Homologação do arquivamento.

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

077. Processo: 1.29.012.000047/2016-36 Voto: 7357/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária (CP,
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art.  168-A)  e  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Ausência  de
constituição definitiva do crédito tributário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Notícia de que a empresa investigada mantinha relação de emprego com diversos empregados,
deixando, contudo, de recolher as contribuições previdenciárias devidas (pagamento por fora).
Empresa que já foi alvo de fiscalizações pela Receita Federal do Brasil e que contra ela foram
lavrados autos de infração. Contribuições previdenciárias dos anos de 2011 em diante (período
não  decadente)  declaradas  pela  empresa  em  GFIP   Guias  de  Recolhimento  do  FGTS  e
devidamente  recolhidas.  Não  há  crédito  tributário  de  natureza  previdenciária  que  tenha  sido
sonegado  pela  empresa  ou  de  que  tenha  ela  se  apropriado  indevidamente.  Fatos  narrados
inicialmente  que  não foram confirmados.  Os Crimes de  apropriação  indébita  previdenciária  e
sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo portanto a constituição
definitiva no débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta
típica (STJ, RHC 44.669/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje
18/04/2016). Outros precedentes: STF  HC 92002, Rel.  Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
julgado em 10/06/2008, Dje 19/09/2013; Inq 2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em 10/03/2008, Dje 13/06/2008); STJ  RHC 36.704/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 18/02/2016, Dje 26/02/2016; AgRg no Resp 1264697/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  julgado  em  17/12/2015,  Dje  02/02/2016.  Homologação  do
arquivamento.

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

078. Processo: 1.29.014.000247/2015-98 Voto: 7567/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A do Código Penal). Vítima indígena
com  10  (dez)  anos  de  idade.  Promoção  de  arquivamento  encaminhada  à  6ª  CCR/MPF
(Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) que remeteu os autos a esta 2ª CCR/MPF
para análise no âmbito de suas atribuições. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
regra do artigo 231 da Constituição Federal  estabelece que são reconhecidos aos índios sua
organização social,  costumes,  línguas,  crenças e  tradições,  e os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens. Da interpretação conjugada dos artigos 109, XI  e 231 da Constituição é
possível concluir ser da competência da União processar e julgar não apenas as situações já
consolidadas pela Jurisprudência (direitos ou interesses coletivos de comunidade indígena), como
também outros crimes que violem a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições
indígenas,  também  sob  a  ótica  do  indígena  individualmente  considerado.  Nessa  linha,  há
precedentes do Superior Tribunal de Justiça  STJ. O Supremo Tribunal Federal  STF, por sua vez,
tem admitido a competência da Justiça Federal, dando ênfase, sobretudo, à necessidade de se
verificar a ocorrência de violação de um dos direitos previstos no art. 231 da CF como condição
para aplicar as disposições do art.  109, XI,  da CF. No caso dos autos,  entretanto,  observo a
existência de processo criminal já instaurado no âmbito da Justiça Comum Estadual,  inclusive
com a decretação da prisão preventiva do acusado. Observo, ainda, que a remessa de cópia dos
autos judiciais foram encaminhados pela própria Juíza de Direito sem que apontasse a finalidade,
sendo certo que não há nos autos manifestação de declínio de competência à Justiça Federal ou
de  atribuições  ao  Ministério  Público  Federal.  Neste  contexto,  no  momento,  não  há  qualquer
providência a ser adotada no âmbito criminal pelo Ministério Público Federal. Homologação do
arquivamento. Considerando a gravidade do fato narrado devolvam-se os autos à 6ª CCR/MPF
para as providências que entender cabíveis, no âmbito de suas atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e remessa dos autos à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para as
providências que entender cabíveis,  no âmbito de suas atribuições,  nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi
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Villa-Verde de Carvalho.

079. Processo: 1.30.005.000457/2016-55 Voto: 7532/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90). Revisão de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constadas omissões que resultaram em redução do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido, referente aos
anos de 2002 e 2003. Conforme se extrai do Anexo I da Representação Fiscal, o lançamento
definitivo dos tributos ocorreu em 13/01/2004, sendo este, portanto o termo inicial da contagem
prescricional,  nos  termos  da  Súmula  Vinculante  nº  24.  Tendo  em vista  que  a  pena  máxima
cominada para o delito em tese é de 5 (cinco) anos de reclusão, por força do disposto no art. 109,
III, do Código Penal, encontra-se o mesmo prescrito desde a data de 12/01/2016. Homologação
do arquivamento.

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

080. Processo: 1.33.009.000071/2016-00 Voto: 7401/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §3°).  Possível
recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Verificação de que a sacadora do referido
benefício  de  aposentadoria  pós-óbito  foi  a  cônjuge  sobrevivente,  que  por  ignorância  e  pela
demora no processamento da lide, atrasou na habilitação como pensionista. Investigada que fazia
jus ao recebimento dos valores, porém a título de pensão por morte. Inexistência de prejuízo ao
INSS. 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.

081. Processo: 1.34.038.000013/2016-93 Voto: 7557/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPEVA-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  fraude  à  execução  (CP,  art.  179),  ocorrido  em processo
trabalhista. Alienação de imóvel que se encontrava penhorado. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Crime  de  ação  penal  privada,  que  somente  pode  ser  iniciada  após  o
oferecimento  de  queixa-crime pelo  ofendido  (CP,  art.  179,  parágrafo  único).  Desnecessária  a
remessa à Justiça Comum, diante da impossibilidade da instauração da persecução penal por
parte do Ministério Público. Ausência de elementos mínimos do cometimento de outros crimes da
atribuição 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

082. Processo: 1.36.001.000138/2015-85 Voto: 7693/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime resultante de discriminação ou preconceito de
raça,  cor,  etnia,  religião  ou  procedência  nacional,  tipificado  no  art.  8º  da  Lei  nº  7.716/89,
consistente em impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou
locais semelhantes abertos ao público. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  A
possível discriminação racial teria sido praticada contra um grupo de estudantes indígenas de
Araguaína ao tentarem entrar no Restaurante Universitário do campus de Palmas da Universidade
Federal do Tocantins. Efetuadas diligências verificou-se que a investigada, funcionária da empresa
responsável  pela  administração  do  restaurante,  teria  pedido  aos  indígenas  que  colocassem
camisetas, pois há regulamentação da ANVISA que não permite a entrada no restaurante sem
camisa  ou  com  os  adereços  que  estavam  usando,  o  que  poderia  prejudicar  as  condições
higiênico-sanitárias do local. Após a intervenção de um representante da UFT a investigada pediu
desculpas e todos entraram e almoçaram normalmente. Evidente ausência de dolo em discriminar
os indígenas por sua etnia. Atipicidade da conduta narrada. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

083. Processo: 1.15.000.001474/2016-66 Voto: 7575/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de estelionato (CP, art. 171), de falsificação de selo ou sinal
público (CP, art. 296) e de falsidade ideológica (CP, art. 299). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Expedição de panfleto convidando condôminos a participar de reunião para a
apresentação  da  empresa  que  prestaria  assessoria  aos  condomínio,  em  que  constava  as
logomarcas de entidades públicas federais e estaduais, na parte inferior do informativo. Evidente
ausência de dolo em causar lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a fé
pública ou ao patrimônio Federal. Possível crime de estelionato contra particulares (condôminos).
Promoção de arquivamento que se recebe como declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades. Carência de atribuição do Parquet Federal para prosseguir na persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

084. Processo: 1.26.002.000190/2016-59 Voto: 7423/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado por
meio da rede mundial de computadores. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio
de Atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Aplicação do Enunciado de nº 50 da 2ª CCR/MPF: O
fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, somente por
este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Carência de atribuição do Parquet 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
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promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

085. Processo: JF-SOR-0007388-15.2012.4.03.6110-
INQ

Voto: 7729/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL .  SUPOSTOS CRIMES DE CONTRABANDO (CP,  ART.  334-A)  E  DE
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (CP, ART. 184, § 2º). COMÉRCIO IRREGULAR DE MAÇOS
DE  CIGARROS  DE ORIGEM ESTRANGEIRA E  DE  MÍDIAS  DIVERSAS.  MPF:  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO E DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES EM JUÍZO COM BASE NO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E NA AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93,  ART. 62, IV.  INADEQUAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. APREENSÃO
QUE SUPERA 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS DE CIGARRO. QUANTIDADE
INCOMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. ORIENTAÇÃO Nº 25/2016
DA 2ª CCR. DECLÍNIO PREMATURO. POSSÍVEL CONEXÃO COM ILÍCITO DE COMPETÊNCIA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  prática  dos  crimes
previstos no art. 334, § 1º, alínea c e no art. 184, § 2º, ambos do CP, em virtude da apreensão, no
estabelecimento comercial do ora investigado, em Piedade/SP, de 530 (quinhentos e trinta) maços
de cigarro de origem estrangeira, bem como 221 (duzentos e vinte e um) CD's e DVD's de marcas
diversas. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no
princípio da insignificância em relação ao crime de contrabando e declinou de suas atribuições
quanto ao delito de violação de direito autoral  por não vislumbrar conexão com fatos de cuja
competência seja atribuída à Justiça Federal. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP, por
sua  vez,  discordou  da  manifestação  de  arquivamento  por  entender  incabível  a  aplicação  do
princípio  da  insignificância  em  tratando  de  contrabando  de  cigarros.  Mantido  o  exame  do
contrabando  na  esfera  federal,  considerou,  ainda,  indevida  a  remessa  dos  autos  à  Justiça
Estadual para conhecimento da questão envolvendo o crime previsto no art. 184, § 2º, do Código
Penal. 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. Na presente hipótese,
observada  a  norma  incriminadora,  revela-se  inviável  o  arquivamento  do  apuratório,  pois  a
quantidade  apreendida  (530  maços  de  cigarro)  supera  mencionado  patamar,  evidenciando
quantidade incompatível com o mero consumo pessoal. 8. De outra parte, mantida a análise do
delito  de contrabando no Juízo  de origem,  mostra-se prematura,  por  ora,  em decorrência  do
quanto disposto nos arts. 76, III, e 78, IV, do CPP, a remessa dos autos à Justiça Estadual para
conhecer dos fatos envolvendo a prática do crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, firmando-se a
competência da Justiça Federal para apreciar os ilícitos. 9. Designação de outro membro para
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prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
membro para prosseguir na persecução penal, 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: DPF/ROO-00057/2015-IPL Voto: 6066/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE RONDONÓPOLIS

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

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

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

087. Processo: JF-AÇA-0001207-65.2016.4.03.6107-
INCRD

Voto: 7440/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 7ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). REPRESENTANTE
DE EMPRESA EXECUTADA QUE DESOBEDECEU ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS MENSAIS RELATIVOS À PENHORA DE FATURAMENTO. MPF:
ARQUIVAMENTO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. ENUNCIADO Nº 61. CRIME
CONFIGURADO.  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar
possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  praticado  por  representante  e  depositário  de
empresa executada que teria desobedecido ordem judicial de comprovar os depósitos mensais
relativos  à  penhora  de  faturamento.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento, tendo em vista que o exequente manifestou-se no sentido da caracterização das
hipóteses constantes nos incisos III e IV, do art. 600, do Código de Processo Civil de 1973, e
aplicação  da  multa  prevista  no  art.  601  do  mesmo  diploma  legal.  Assim,  considerando  a
cominação  de  sanção  processual  civil,  entendeu  por  não  restar  configurado  o  crime  de
desobediência.  3.  O  Juízo  da  7ª  Vara  Federal  de  Araçatuba/SP discordou  da  promoção  de
arquivamento. 4. Da análise dos autos, verifica-se que, houve efetivo descumprimento de ordem
judicial para apresentação dos comprovantes de pagamento efetivados no período da penhora
sobre o faturamento por parte do depositário/representante, com expressa menção no mandado
de intimação acerca da caracterização de crime de desobediência em caso de não cumprimento
da ordem. 5. Em que pese a existência de norma processual civil que autoriza a aplicação de
sanção extrapenal no caso em comento,  tal  circunstância não retira a tipificação do delito de
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desobediência na hipótese em análise, visto que o depositário foi intimado expressamente para
comprovar  a  realização  dos  depósitos  mensais,  sob  pena  de  configuração  do  crime  de
desobediência. A sanção extrapenal nesse caso não o exime da penal, uma vez que a figura do
depositário é diferente da do executado, tendo aquele dever legal de cumprir  a determinação
judicial exarada. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

088. Processo: JF/CE-0008103-47.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 7561/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE PEDOFILIA. LEI Nº 8.069/90, ART. 241-A. MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28,C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO DELITO. POSSIBILIDADE DE NOVAS
DILIGÊNCIAS.  MEDIDA  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.  OITIVA  DO  INVESTIGADO.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do
crime descrito no art. 241-A da Lei nº 8.069/90 (ECA), em decorrência da divulgação de imagens
pornográficas  envolvendo  crianças  e  adolescentes  em  um  perfil  da  rede  social  Orkut.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de indícios
palpáveis de materialidade delitiva, ressaltando que, conforme o laudo pericial, não foi possível
sequer determinar, de maneira inequívoca, que as imagens de nudez publicadas no perfil referem-
se a menores. 3. O Juízo da 32ª Vara Federal  do Ceará, por sua vez,  indeferiu o pedido de
arquivamento por entender que, a princípio, as pessoas constantes das imagens se assemelham
à figura de um adolescentes, com faixa etária entre 12 e 18 anos, configurando indícios mínimos
de materialidade aptos a subsidiar o avanço das investigações. 4. A promoção de arquivamento
deve ser acolhida apenas em face da ausência de elementos mínimos que indiquem a autoria e a
materialidade delitiva ou ainda a própria existência de crime. Não é, contudo, o caso dos autos. 5.
Com efeito,  a  existência  de  dúvida acerca  da idade  das pessoas que  aparecem no material
pornográfico  se seriam adolescentes ou jovens adultos  deve militar em favor da continuidade da
apuração,  não  em detrimento  dos  interesses  de  adolescentes  que,  pela  sua  vulnerabilidade,
merecem ações protetivas integrais, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. 6. De outro
lado,  a  despeito  do  laudo  pericial  referir-se  às  pessoas  fotografadas  como  jovens
adultos/adolescentes, o magistrado de primeiro grau, pela observação das imagens reproduzidas
às  fls.  137/138,  bem asseverou  que  as  pessoas  ali  retratadas  apresentam semelhança  com
adolescente na faixa etária entre 12 e 18 anos, caracterizando indícios mínimos de materialidade
que justificam o prosseguimento das investigações. 7. Há de se registrar, por fim, que o Juízo
Federal de origem ainda não se manifestou acerca da representação de busca e apreensão da
autoridade policial nos autos em apenso, sendo de bom alvitre, posteriormente, proceder-se, ao
menos, à oitiva do investigado. 8. Designação de outro membro para prosseguir na persecução.

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

089. Processo: JF/CE-0010145-98.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 7563/2016 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 previsto no art. 239 da Lei nº
8.069/90 (ECA). Investigada que teria levado a sua filha para Luanda/Angola, sem a autorização
do genitor, tendo sido o passaporte da menor confeccionado em Fortaleza/CE, local de sua última
residência no país, em agosto de 2011, com possível utilização de documentação ideologicamente
falsa. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Informação de que os pais da
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menor, no dia 09/02/2015, celebraram acordo extrajudicial com a finalidade de redução a termo
das tratativas entabuladas entre as partes para a realização de contrato preliminar que deverá
estipular as diretrizes dos termos e acordos a serem firmados, relativos às condições atuais de
convivência e de domicílio da família, acordo de guarda, regime de visitação, fixação de domicílio,
alimentos, acompanhamento de mediação familiar, acordo de anuência paterna para realização
de viagem internacional em companhia de parentes em linha reta. Acordo posterior à certidão de
ocorrência em que foi noticiada a subtração da menor. Perda do objeto de processo cautelar de
busca e apreensão da menor em questão reconhecida pela 3ª Promotoria de Justiça Cível de
Caruaru/PE. Interpretação teleológica das normas previstas no ECA, que buscam, sobretudo, a
prevalência  dos  interesses  do  menor.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução.
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.

090. Processo: JF/ES-0000355-87.2013.4.02.5003-
INQ

Voto: 7477/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  CP,  ART.  297.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA. TERMO DE NÃO-IMPEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE RECENSEADOR DO IBGE. MPF: DOCUMENTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO
POSTERIOR. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV.
DECLARAÇÃO  QUE  FAZ  PROVA  POR  SI  MESMA.  AVERIGUAÇÃO  ULTERIOR
DESNECESSÁRIA.  TIPICIDADE DA CONDUTA.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível crime de falsidade ideológica, descrito no art. 299 do CP, por parte de investigado
que teria feito declaração falsa ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), afirmando
que  não  ocupava  cargo  ou  função  pública  com  vistas  à  admissão  no  cargo  temporário  de
recenseador.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,
enfatizando que a declaração não vale por si mesma, sendo necessárias outras diligências para
se provar o que dela consta, não se constituindo, assim, documento hábil a configurar o crime de
falsidade  ideológica.  3.  O  Juízo  da  Vara  Federal  de  São  Mateus/ES  discordou  das  razões
ministeriais, encaminhando os autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV,
da LC nº 75/93. 4. No presente caso, verifica-se que, uma vez afirmado pelo candidato que não
ocupava cargo,  emprego ou função em entidade pública,  o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) procedeu à contratação temporária do investigado, atendendo à necessidade
de realização do censo demográfico de 2010, sem realizar qualquer confirmação dos dados e
informações  prestadas  no  Termo  de  Não-Impedimento  para  Contratação  Temporária.  5.  Ora,
cumpre  pontuar,  desde  logo,  que  não  se  afigura  viável  afirmar  que  a  declaração  feita  pelo
investigado estaria sujeita à verificação quanto à autenticidade. Isso porque, tal documento, como
se sabe, tem a possibilidade de produzir prova sem necessidade de outras averiguações (RHC nº
42.599/SP,  5ª  Turma,  Min.  Jorge  Mussi,  DJe:  19/02/2014).  6.  Nesse  aspecto,  como  bem
asseverado pelo Juízo de origem, não se deve atribuir ao ente público a responsabilidade de
conferir todos os documentos apresentados pelos candidatos a fim de verificar eventual falsidade.
Aliás, justamente por não possuir meios de investigar se os pretensos candidatos possuem todos
os requisitos para a posse e investidura, é que a Administração Pública comete ao candidato a
apresentação de declaração para suprir a ausência de prova pré-constituída. 7. Aparente, pois, na
hipótese,  o  especial  fim  de  agir  consistente  na  vontade  de  alterar  a  verdade  sobre  fato
juridicamente relevante. 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.

091. Processo: JF-FRA-0002669-73.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 7559/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
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FRANCA/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. CP, ART. 334-A, §
1º, IV. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C
LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  ORIENTAÇÃO  Nº  25/2016.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
contrabando, previsto no art.  334-A, § 1º, IV, do CP, em virtude da apreensão de 80 (oitenta)
maços  de  cigarro  de  procedência  estrangeira,  que  se  encontravam  expostos  à  venda  em
estabelecimento  situado no município  de Franca/SP,  de propriedade do ora investigado.  2.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da
insignificância,  ressaltando o baixo valor  monetário  do produto  e  a  inexpressividade do dano
social verificado. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Franca/SP discordou das razões expendidas
pelo órgão ministerial por entender, no caso, inaplicável o princípio da insignificância ao crime de
contrabando de cigarros. 4. Segundo a recente Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016,
procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,  quando a
quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela
diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao
contrabando  de  vulto,  ressalvada  a  reiteração  da  conduta.  5.  Na  hipótese,  verifica-se  que  o
investigado parece ser contumaz na prática delitiva, já que possui três procedimentos arquivados
e outro em curso pela mesma prática delitiva, conforme se extrai do termo de prevenção acostado
ao feito. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

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

Voto: 7860/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  INQUÉRITO POLICIAL.  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 Inquérito Policial 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$ 7.321,66,
R$ 4.106,24, R$ 2.426,92, R$ 428,32, R$ 3.036,37, R$ 1.277,44, R$ 4.867,03, R$ 338,31, R$
3.046,62 e R$ 4.574,44,  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 seis investigados, ainda que os
débitos sejam inferiores a R$ 10.000,00. 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,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Restou
vencida a relatora, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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093. Processo: JFRS/SLI-5002721-
48.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 7473/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 5.723,16 (cinco mil, setecentos e vinte e três reais e
dezesseis centavos) em poder do ora investigado, efetuada pela Receita Federal do Brasil em
abordagem realizada no município de Santana do Livramento/RS. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando
que o valor dos tributos iludidos corresponde a R$ 2.861,58 (dois mil, oitocentos e sessenta e um
reais e cinquenta e oito centavos). 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS
discordou  das  razões expendidas  pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no  caso,  inaplicável  o
princípio da insignificância. 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,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Participou da votação Dr. Juliano Baicchi Villa-Verde de Carvalho.

094. Processo: JF-SE-INQ-0000042-
16.2016.4.05.8503

Voto: 7585/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171,
§ 3º. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA OU  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada
para apurar a possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no
recebimento indevido de benefício previdenciário, no período de 06/2002 a 02/2005, após o óbito
de  seu  respectivo  titular,  ocorrido  em  24/05/2002.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito com base na falta de efetivo interesse de agir, em decorrência
da prescrição em perspectiva do delito. 3. Discordância do Magistrado. 4. Enunciado nº 28 desta
2ª  CCR:  'Inadmissível  o  reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e da presunção de inocência'. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: 'É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal'. 6. Considerando
que a pena máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e que o último saque indevido ocorreu em 09/02/2005, a
extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  somente  ocorrerá  em
fevereiro/2017, conforme a regra prevista no art. 109, III, do referido diploma legal. 7. Designação
de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

095. Processo: JF-SOR-0004810-74.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 7451/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada
para  apurar  suposta  prática  do  crime  tipificado  no  art.  334  do  Código  Penal,  em virtude  da
apreensão de produtos de origem estrangeira, desacompanhados da comprovação de ingresso
regular no território nacional, com o montante de tributos federais sonegados estimado em R$
1.336,39  (mil  trezentos  e  trinta  e  seis  reais  e  trinta  e  nove  centavos).  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito por aplicação do princípio da insignificância
em relação  ao  crime descrito  no  art.  334  do  CP.  Discordância  do  magistrado.  3.  Notícia  de
reiteração da prática delitiva. Circunstância que se revela penalmente relevante. 4. Precedentes
do  STF,  do  STJ  e  da  2ª  CCR/MPF.  5.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

096. Processo: JF/SP-0000783-63.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 7562/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI
Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. CONDUTA
TÍPICA E ANTIJURÍDICA.  PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE AO CASO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inc.
I, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão de oito sementes de maconha, supostamente
importadas da Holanda por  pessoa  residente  em Carmo do Cajuru/MG. 2.  A Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância,
ressaltando que a importação de apenas oito sementes mostra-se irrelevante em termos penais,
não afrontando com expressividade o bem jurídico tutelado pelo art. 334 do CP. 3. O Juízo da 9ª
Vara  Federal  Criminal  de  São Paulo  houve  por  bem indeferir  o  pedido  de  arquivamento  por
entender que a importação de sementes, independentemente da quantidade, sem a observância
do  procedimento  legal  previsto  para  sua  internalização  em  território  nacional,  enseja  a
caracterização do crime de contrabando. 4. Embora as sementes de maconha não contenham o
princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois
o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não é a droga
em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado a sua preparação, sendo
também incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Verte dos autos, nesse contexto, a
subsunção do fato investigado, em princípio, ao descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06,
ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda que para
consumo próprio,  o que afasta,  assim, a tese de atipicidade da conduta.  6.  Todavia,  no caso
concreto, o Juízo de primeiro grau houve por bem afastar a caracterização do fato como tráfico de
entorpecentes e a remessa à 2ª CCR está circunscrita à configuração do crime de contrabando,
bem como à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à hipótese. 7. Na espécie,
uma vez afastada a norma especial, verifica-se que a pequena quantidade de sementes encontra-
se subsumida ao conceito de mercadoria  proibida previsto no art.  334-A do CP. Cuida-se de
mercadoria de importação proibida, o que configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é
de generalidade com os crimes da Lei Antidrogas, sendo inaceitável reduzir a conduta de quem
importa sementes a um ante factum impunível. 8. Suficientemente demonstrados os indícios de
autoria e prova firme da materialidade do crime de contrabando, resta apenas dar prosseguimento
à  persecução  penal.  9.  A alegação  da  importação  de  pequena  quantidade  de  sementes  de
maconha não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. No crime de contrabando, o bem
jurídico tutelado não tem caráter exclusivamente patrimonial, pois evidencia o desiderato estatal

43



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

de controlar a entrada de determinado produto em defesa da segurança e da saúde pública. Essa,
aliás, é a orientação do STF (HC nº 114315, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe-
01/02/2016): 10. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal quanto à
prática do crime de contrabando.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

097. Processo: 1.27.000.002245/2015-67 Voto: 7564/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA PRATICADO POR VEREADOR.
CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  VII.  PRERROGATIVA  DE  FORO
CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ
FEDERAL  PARA  PROCESSAR  E  JULGAR  EVENTUAL  AÇÃO  PENAL.  SUPREMACIA
CONSTITUCIONAL A QUE  SE  SUBMETE  A ORGANIZAÇÃO  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
ATRIBUIÇÃO DA SUSCITANTE. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de expediente
do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, dando conta de possível crime de calúnia, supostamente
praticado por vereador do município de São Julião/PI em face do Presidente daquela Corte. 2. O
Procurador Regional da República oficiante na PRR da 1ª Região consignou que o suposto autor
do crime contra a honra do magistrado eleitoral não tem prerrogativa de foro no Tribunal Regional
Federal,  não  se  podendo  emprestar  validade  ou  eficácia  a  dispositivos  de  lei  municipal  ou
estadual  que  prevejam  que  vereadores  tenham  prerrogativa  de  foro  em  sede  de  jurisdição
constitucional  federal.  3.  Ao  receber  os  autos,  encaminhados  pela  PR/PI,  a  Procuradora  da
República oficiante na PRM de Picos/PI, onde aparentemente teriam ocorrido os fatos, suscitou o
presente conflito de atribuições, ressaltando entendimento jurisprudencial no sentido de que o foro
por  prerrogativa  de  função  atribuído  a  vereador  em  decorrência  de  norma  prevista  em
Constituição Estadual é aplicável, pelo princípio da simetria, às hipóteses em que esse agente
tenha  praticado  infrações  penais  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,
deslocando-se a competência, no caso, para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 4. Não
obstante a controvérsia jurídica, entendo que a Constituição Federal não inseriu no extenso rol de
detentores  do  privilégio  de  serem  processados  originariamente  pelos  Tribunais  de  segunda
instância, dentre outros, os membros de Câmaras Municipais, estando tal prerrogativa prevista na
Constituição do Estado do Piauí. 5. De acordo com a Constituição Federal (arts. 25, caput, e 32,
caput),  vinculam-se  os  Estados,  Municípios  e  Distrito  Federal,  no  exercício  da  autonomia
legislativa  que  detém,  aos  princípios  constitucionais,  o  que  revela  irrefutável  supremacia
constitucional a que se submete a organização dos entes federativos. 6. Destarte, todo e qualquer
esforço interpretativo há de observar o sentido imposto pela hierarquia constitucional, devendo a
aplicação do princípio da simetria, observada como referência maior a Carta Magna, produzir os
seus efeitos no âmbito estadual e municipal, e nunca o inverso. Em outras palavras, como bem
enfatizado pelo Procurador Regional suscitado, não se pode emprestar validade ou eficácia a
dispositivos de lei municipal ou estadual que prevejam que vereadores tenham prerrogativa de
foro em sede de jurisdição constitucional federal. 7. Nessa perspectiva, a competência da Justiça
Federal é ditada pela Constituição Federal, art. 109, o qual em seu inciso IV prevê expressamente
a competência dos juízes federais para o processo e julgamento das infrações penais praticadas
em detrimento de bens,  serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Portanto, não se estende à Justiça Federal o privilégio de foro conferido aos
vereadores  pela  Constituição  do  Estado  do  Piauí.  8.  Atribuição  da  PRM  em  Picos/PI,  ora
suscitante.

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

098. Processo: 1.29.006.000088/2015-21 Voto: 7360/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO PEDÓFILO E
RACISTA EM PERFIL DA REDE SOCIAL TWITTER. ART. 241-A DA LEI Nº 8.069/90 E NO ART.
20, §2º DA LEI Nº 7.716/89. MPF: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. LC Nº 73/95, ART. 62, VII.
ATRIBUIÇÃO  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  DO  LOCAL  DE  ONDE  PARTIU  A
PUBLICAÇÃO  DO  CONTEÚDO.  DECISÃO  JUDICIAL  INCIDENTAL  EM  AÇÃO  CAUTELAR
AJUIZADA EXATAMENTE COM A FINALIDADE DE VERIFICAR O LUGAR DA OCORRÊNCIA
DOS FATOS INVESTIGADOS. DESNECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DA VIA JUDICIAL PARA
O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO NO ÂMBITO DO PRÓPRIO MPF.
ATRIBUIÇÃO  DO  ÓRGÃO  SUSCITADO.  1.  Trata-se  de  Procedimento  Investigatório  Criminal
instaurado para apurar possível veiculação de conteúdo pedófilo e racista em perfil da rede social
Twitter, caracterizando a prática dos delitos tipificados no art. 241-A da Lei nº 8.069/90 e no art.
20, §2º, da Lei nº 7.716/89. 2. O Procurador da República oficiante na PRM-Rio Grande/RS, ao
receber informação da empresa provedora do IP investigado de que o respectivo registro foi feito
na cidade do Rio de Janeiro, determinou o envio do presente procedimento para a Procuradoria
da República daquele município. 3. Ao receber os autos, a Procuradora da República oficiante na
PRM-Rio de Janeiro/RJ entendeu que, como havia decisão de caráter jurisdicional proferida nos
autos de ação cautelar pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Rio Grande/RS, a hipótese seria, na
verdade,  de  declínio  de  competência  em favor  da  Seção Judiciária  do  Rio  de  Janeiro.  4.  O
Procurador da República oficiante na PRM-Rio Grande/RS, após tomar ciência da manifestação
retro, acostou cópia da decisão judicial de arquivamento com baixa da cautelar preparatória. Com
isso, suscitou conflito negativo, declinando de suas atribuições para a PRM-Rio de Janeiro/RJ, por
entender que não haveria necessidade de provocação da via judicial para o declínio do apuratório,
uma vez que a ação cautelar incidental  foi proposta justamente para verificar o local em que
teriam ocorrido os fatos investigados, tendo exaurido seu objeto a partir da informação de que o IP
está registrado no Rio de Janeiro, não havendo que se falar em prevenção nesse caso. Assim,
sendo aquele o local de residência dos possíveis usuários, a atribuição para a análise do presente
procedimento seria da PRM-Rio de Janeiro/RJ, que é o local da possível ocorrência dos fatos
investigados.  5.  Nos  termos  do  caput  do  art.  70  do  CPP,  a  competência  será,  de  regra,
determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em
que for praticado o último ato de execução. 6. De fato, consoante orientação do Superior Tribunal
de Justiça,  em recente  decisão  da Terceira  Seção ficou  consolidado  que  é  competente  para
julgamento  de  crimes  cometidos  pela  internet  o  juízo  do  local  onde  as  informações  são
alimentadas,  sendo  irrelevante  o  local  do  provedor.  "Esse  local  deve  ser  aquele  de  onde
efetivamente partiu a publicação do conteúdo, o que ocorre no próprio local do domínio em que se
encontra  a  home  page,  porquanto  é  ali  que  o  titular  do  domínio  alimenta  o  seu  conteúdo,
independentemente do local onde se hospeda o sítio eletrônico (provedor)" (CC 136.700/SP Rel.
Ministro  ROGERIO  SCHIETTI,  TERCEIRA SEÇÃO,  DJe  1º/10/2015)  .  Precedente  do  STJ,
Terceira  Seção:  (CC  201600432490,  RIBEIRO  DANTAS,  STJ  -  TERCEIRA  SEÇÃO,  DJE
DATA:26/04/2016) . 7. Na hipótese em apreço, mostra-se evidente, pelos possíveis usuários do IP,
que os delitos cibernéticos teriam ocorrido com postagens realizadas na cidade do Rio de Janeiro,
sendo atribuição da Procuradoria da República daquela cidade analisar o presente procedimento.
8. A ação cautelar preparatória ajuizada com o fim exclusivo de verificar o local em que teria
ocorrido um fato típico na internet, em tese, para a definição da atribuição territorial do órgão do
Ministério Público, em Procedimento Investigatório Criminal,  não gera a prevenção do juízo e,
exauridos os seus efeitos, inclusive com a baixa dos respectivos autos judiciais, não enseja o
declínio de atribuição veiculado em juízo, mediante declínio de competência. 9. Conhecimento do
conflito para fixar a atribuição da Procuradoria da República do Rio de Janeiro/RJ, ora suscitada.

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

45



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

099. Processo: 1.17.000.001658/2016-51 Voto: 7486/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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.
199  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  do  Diretor-Presidente  do
DETRAN/ES, o qual teria criado limites e restringido a forma de atuação do SINDIPUBLICOS na
defesa de sua categoria, estabelecendo, de maneira ilegal e ilegítima, condicionantes para que o
sindicato exercesse suas garantias constitucionais e inviabilizasse sua luta, incorrendo na figura
típica do art. 199 do CP. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas
atribuições, ressaltando 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.

100. Processo: 1.24.000.000526/2016-78 Voto: 7548/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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 a partir de
denúncia  anônima noticiando possíveis  crimes contra  a organização do trabalho por  parte de
empresa privada, consistente em obrigar os empregados a trabalharem no horário de almoço, em
ameaça aos empregados de demissão, não pagamento do deslocamento dos empregados para o
trabalho e pagamento de apenas R$ 5,00 para almoço. 2. O Procurador 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
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Toffoli, DJe 26/08/2011; RE 599.943 AgR, Primeira Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 01/02/2011;
RE 398.041, Tribunal Pleno, Min.  Joaquim Barbosa, DJe 19/12/2008. 5.  Não homologação do
declínio de atribuições e designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

101. Processo: 1.25.000.000962/2016-18 Voto: 7361/2016 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  (CP,  ART.  203),  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299)  E
PATROCÍNIO INFIEL (CP, ART. 355). 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. POSSÍVEL ESTELIONATO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FALSO PERANTE JUSTIÇA TRABALHISTA. CONEXÃO. 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, falsidade ideológica e patrocínio infiel, tendo em vista acórdão proferido
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos de Ação Rescisória. 2. Consta da
referida  rescisória  que,  ao  ajuizar  a  Reclamatória  Trabalhista  em face  da  ex-empregadora,  a
reclamante  surpreendeu-se  com  a  alegação  preliminar  de  coisa  julgada  pela  reclamada,  ao
argumento de que haveria acordo judicial  homologado em outra ação trabalhista proposta em
14/05/2004,  versando  sobre  os  mesmos  direitos  pleiteados,  o  que,  entretanto,  nunca  foi  de
conhecimento da reclamante.  Verificou-se,  com isso,  que o patrono da causa interpôs aquela
reclamação  mediante  uso  de  procuração  assinada  sem  o  conhecimento  de  seu  teor  pela
reclamante.  3.  A Procuradoria  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  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
violações pontuais de direito de trabalhadores individualmente considerados. Considerou ausente
a confiança necessária à caracterização do delito de patrocínio infiel,  visto que sequer houve
anuência da reclamante outorgando poderes ao causídico.  Por fim, entendeu que a falsidade
ideológica foi absorvida pelo estelionato ante a obtenção de vantagem ilícita (homologação de
acordo judicial  não firmado pela beneficiária),  sendo o prejuízo suportado pelo particular,  não
havendo interesse da União. 4. 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. 5.  Conforme relato,  a reclamante não se recorda de ter  outorgado
poderes  ao  advogado  para  celebrar  acordo  trabalhista,  e  que  possivelmente  o  fez  sem  ser
avisada  quando da  assinatura  de  vários  papéis  que  lhe  foram apresentados  por  ocasião  da
rescisão contratual, os quais, por sua condição humilde e de pouca escolaridade, assinou sem ler,
depositando confiança na empresa na qual trabalhou por 9 anos. 6. A conduta do advogado de
fazer uso de procuração sabidamente falsa, no caso assinada sem anuência da outorgante, para
com isso celebrar acordo judicial em ação trabalhista, caracteriza o crime de estelionato e, por
conseguinte, conexão com o crime do art. 203 do CP, na forma do art. 76, II, do CPP. 7. 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 estelionato.

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.
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102. Processo: 1.25.000.002248/2016-56 Voto: 7478/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  SUPOSTO  CONLUIO  NA REALIZAÇÃO  DE  ACORDO  JUDICIAL PARA
INDUZIR  A  ERRO  O  JUÍZO  TRABALHISTA.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES
(ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).  INTERESSE  FEDERAL  CONFIGURADO.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da 1ª Vara do Trabalho de
Colombo/PR, tendo em vista suposto conluio  entre as partes e o advogado na realização de
acordo judicial, induzindo o juízo trabalhista a erro com o intuito de livrar o patrimônio da pessoa
jurídica de outras execuções, tendo em vista a discrepância entre o valor do negócio jurídico e sua
suposta causa subjacente. 2. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,
com amparo na ausência de interesse federal no feito, visto que o prejuízo seria suportado pelos
eventuais credores. 3. Declínio inadequado. 4. Simulação de negócio jurídico perante a Justiça do
Trabalho.  Mostra-se  caracterizado  o  interesse  federal  no  caso  em comento,  uma  vez  que  o
eventual prejuízo a ser causado aos credores da empresa em outras execuções somente seria
alcançado a partir do induzimento ou manutenção do juízo trabalhista em erro. 5. As partes e o
causídico, ao submeterem acordo simulado à homologação do Juiz do Trabalho com o objetivo de
preservar o patrimônio da pessoa jurídica de outras execuções, claramente cometeram ilícito que
afeta serviço e interesse da União, visto que empregaram meio fraudulento na Justiça Trabalhista
para tentar alcançar vantagem indevida em detrimento de terceiros. 6. Em que pese o prejuízo
patrimonial  venha  a  recair  sobre  particulares,  o  serviço  federal  foi  atingido  negativamente,
restando caracterizado o respectivo  interesse,  visto  que as partes fizeram uso  da Justiça  do
Trabalho na tentativa de obter vantagem patrimonial ilícita. 7. Não homologação do declínio de
atribuições 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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

103. Processo: 1.30.004.000079/2016-10 Voto: 7565/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SUPOSTAS PROMESSAS DE FAVORES EM TROCA DE VOTOS POR
PARTE  DE  ENTÃO  PRÉ-CANDIDATO  A VEREADOR.  POSSÍVEIS  IRREGULARIDADES  NA
CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIOS  PREVIDENCIÁRIOS  E  NO  PROGRAMA FEDERAL  MINHA
CASA MINHA VIDA.  REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª
CCR).  EVENTUAL  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL. FATOS ALUSIVOS À CORRUPÇÃO ELEITORAL JÁ LEVADOS AO CONHECIMENTO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de
Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  da  95ª  Promotoria  Eleitoral  de  Bom  Jesus  do
Itabapoana/RJ, encaminhando cópia de representação em que se noticia concessão indevida de
benefício  previdenciário  por  médico  perito  do  INSS,  bem  como  outras  irregularidades  no
Programa Minha Casa Minha Vida envolvendo o denunciado, então pré-candidato a vereador. 2.
O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  suas  atribuições  em  favor  do
Ministério Público Estadual (oficiante em Bom Jesus do Itabapoana/RJ), consignando tratar o feito
de possível crime previsto no art. 299 da Lei nº 4.737/65, em decorrência da notícia de concessão
e promessa de favores e benefícios previdenciários em troca de vantagens eleitorais por parte de
pré-candidato a vereador com auxílio de médico perito do INSS. 3. Ao que se tem, consoante
representação  encaminhada  pela  95ª  Promotoria  de  Justiça  Eleitoral  de  Bom  Jesus  do
Itabapoana/RJ,  busca-se  apurar,  neste  feito,  suposta  concessão  indevida  de  benefícios
previdenciários por  médico  perito  do INSS,  bem como possíveis  irregularidades no programa
federal Minha Casa Minha Vida. Tais ilícitos, envolvendo então pré-candidato a vereador, podem,
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ao menos, caracterizar crime de estelionato em detrimento do INSS e da CEF, delito que ofende
de forma direta os interesses da União, atraindo a competência da Justiça Federal. 4. Ressalte-se,
por oportuno, que a noticiada promessa de favores em troca de votos já é de conhecimento da 95ª
Promotoria Eleitoral de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, a qual cabe apenas investigar a eventual
ocorrência  do  crime  de  corrupção  eleitoral,  previsto  no  art.  299  da  Lei  nº  4.737/65.  5.  Não
homologação do declínio. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

104. Processo: 1.26.000.002406/2016-31 Voto: 7480/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE EMPRESAS EM ATIVIDADES CRIMINOSAS.  LAVAGEM DE
CAPITAIS.  SONEGAÇÃO  FISCAL.  CORRUPÇÃO  POR  PARTE  DE  EX-SECRETÁRIO  DA
RECEITA  FEDERAL  INVESTIGADO  NA  OPERAÇÃO  ZELOTES.  MPF:  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INVESTIGAÇÃO  REFERENTE  À  OPERAÇÃO
ZELOTE  OCORRE  NO  ÂMBITO  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  DO  DISTRITO
FEDERAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  QUE  NÃO  COMPORTA  CONHECIMENTO.
REMESSA À  PR/DF  PARA ANÁLISE  DAS  INFORMAÇÕES  TRAZIDAS.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada  a  partir  de  representação  anônima  formulada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, na qual é relatado possível envolvimento de diversas empresas em atividades ligadas à
lavagem de capitais, sonegação fiscal e corrupção por parte do ex-secretário da Receita Federal
investigado  na  Operação  Zelotes.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos por entender que, embora o noticiante tenha narrado fatos supostamente
criminosos,  ele  não  o  fez  de  forma  individualizada  e  não  apresentou  suficientemente  as
circunstâncias do fato, de modo que se encontram ausentes indícios de materialidade e de autoria
delitiva. 3. Em que pese tratar-se de notícia anônima, é de conhecimento do Ministério Público
Federal que a investigação referente à Operação Zelotes ocorre no âmbito da Procuradoria da
República do Distrito Federal, sendo o referido órgão apto a analisar a relevância e pertinência
das  informações  trazidas  pelo  noticiante.  4.  Promoção  de  arquivamento  que  não  comporta
conhecimento. 5. Remessa dos autos à Procuradoria da República no Distrito Federal para as
providências cabíveis.

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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

105. Processo: DPF/CAX-0187/2014-IPL Voto: 7574/2016 Origem: GABPRM2-ALCC - ANDRE
LUIS CASTRO CASELLI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos nos arts. 20 da Lei
nº 4.947/66 e 171, § 3º, do Código Penal. Suposta invasão de imóveis objeto de constrição judicial
para realizar a venda irregular de terrenos situados na localidade de Usina Velha, em Caxias/MA,
mediante o uso de documentos falsos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR).  Noticiante  que,  perante  o  Departamento  de  Polícia  Federal,  aduziu  que  os  lotes
penhorados por determinação da Justiça Federal estavam sendo objeto de venda irregular por
meio da utilização de documentos falsos. Informação de que a penhora dos lotes não foi averbada
pelo Cartório de Registro de Imóveis, por não cumprir requisitos notariais exigidos em lei. Imóvel
de propriedade do noticiante. Relato que configura a prática dos crimes descritos nos arts. 50 da
Lei nº 6.766/79 e 297 do Código Penal, não havendo ofensa direta a bens, serviços ou interesses
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da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar, até o
momento, a atribuição do MPF 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.

106. Processo: 1.01.000.000530/2016-31 Voto: 7472/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  manuscrita  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, com o propósito de que fossem apurados possíveis ilícitos praticados
por  Deputado  Estadual  de  Minas  Gerais,  relacionados  a  fraude,  omissão,  incompetência  e
corporativismo no âmbito de instituições estaduais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério  Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  em
favor do Ministério Público Estadual.

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

107. Processo: 1.14.002.000224/2016-26 Voto: 7581/2016 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 representação formulada por cidadão, informando que cerca
de 200 pessoas invadiram suas terras no Município de Nordestina/BA. Informa, ainda,  que já
ajuizou ação de reintegração de posse na Justiça Estadual, obtendo liminar que até então não foi
cumprida,  bem como tem notícia  de que os invares pretendem realizar  atividade de garimpo
ilegalmente no local. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Questões de
interesse local. As terras objeto de invasão são privadas, já havendo, ação de reintegração de
posso em trâmite na Justiça Estadual. Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério  Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  em
favor do Ministério Público Estadual.

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

108. Processo: 1.16.000.003571/2016-56 Voto: 7676/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão para apurar informações relativas à atuação da máfia das próteses em
um hospital  particular  situado  no  Distrito  Federal,  notadamente  em relação  à  ostentação  de
patrimônio possivelmente incompatível  com a renda auferida pelo médico responsável  técnico
pela unidade hospitalar. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Registro
de que há investigação em curso no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
conhecida por Operação Mr.  Hyde (máfia das próteses), já tendo sido, inclusive, oferecida ao
menos uma denúncia (Processo nº 2016.01.1.098809-5), distribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal
da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Narrativa, ademais, que não evidencia ofensa direta a
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bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

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

109. Processo: 1.17.003.000074/2016-39 Voto: 7493/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por meio da Sala de Atendimento ao
Cidadão por suposta vítima do crime de lesão corporal oriunda de acidente de trânsito. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos que não revelam ofensa a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução. Homologação
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

110. Processo: 1.22.000.004004/2016-10 Voto: 7491/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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).  O  representante,  em  viagem  que  fez  para  a  cidade  de  Cabo  Frio/RJ,  não  conseguia
movimentar sua conta com o cartão, tendo necessitado efetuar uma retirada com assinatura junto
à gerência da instituição financeira daquela cidade. Após, foi para Juiz de Fora/MG e lá descobriu
que sua conta estava bloqueada. Ao retornar para Belo Horizonte/MG, procurou sua gerente e
pediu que tomasse as providências para desbloqueio, mas nada foi feito. Em seguida, descobriu
que, quando fazia os resgates via telefone, o dinheiro não era transferido para sua conta. Afirma
que, com isso,  desapareceram R$ 40.000,00 de sua conta e o banco não forneceu extratos,
tampouco comprovante de operação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Circunstâncias fáticas que denotam a possível ocorrência de crime de estelionato cometido
contra particular. O banco no qual o representante tinha conta é privado. 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.

111. Processo: 1.25.000.003545/2016-19 Voto: 7681/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  suposto  esquema  de  pirâmide  financeira.  Possível  crime  contra  a
economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª  CCR).  Fraude  alusiva  ao  esquema  de  pirâmide,  que  se  caracteriza  por  oferecer  a  seus
associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento
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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.

112. Processo: 1.25.014.000136/2016-10 Voto: 7386/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia anônima formulada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão  imputando  ao  Comandante  da  15ª  Companhia  de  Engenharia  de  Controle
Mecanizada,  em  Palmas/PR,  em  tese,  o  cometimento  dos  crimes  de  abuso  de  autoridade,
constrangimento ilegal, prevaricação, bem como descumprimento de trâmites administrativos e do
devido  processo  legal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  O
noticiante  foi  instado  a  prestar  maiores  esclarecimentos  acerca  dos  fatos  trazidos,  visto  que
desacompanhados  de  indicação  de  dia  certo,  hora  aproximada  da  ocorrência,  possíveis
testemunhas ou qualquer outro indício de prova material, tendo permanecido silente. Eventuais
crimes  militares  praticados  no  âmbito  interno  da  caserna.  CPM,  art.  9º,  III,  a.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

113. Processo: 1.29.000.002646/2016-23 Voto: 7544/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação de diversos indivíduos formulada perante a
Sala de Atendimento ao Cidadão para apurar suposta prática de crimes de injúria qualificada ou
de racismo por internautas. CP, art. 140, §3º. Lei nº 7.716/89, art. 20). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A narrativa apresentada relata condutas de ofensas de
caráter  exclusivamente  pessoal  em  relação  a  indivíduo  que  fez  uso  indevido  das  palavras
peleumonia e raôxis, que configuram o crime de injúria qualificada (CP, art. 140, §3º) e não de
racismo. Fatos que não revelam ofensa a bens,  serviços ou interesses da União ou de suas
entidades. O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai,
somente por este motivo,  a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal
(Enunciado nº  50 da 2ª  CCR).  Ausência  de 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.

114. Processo: 1.30.001.003210/2016-21 Voto: 7546/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do delito de estelionato qualificado (CP, art.
171,  §3º),  em razão  da  obtenção  fraudulenta  de  empréstimos  em instituição  financeira,  com
desconto em folha de pagamento de segurada pelo INSS. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Possíveis infrações penais praticadas com lesão a interesses de
particulares. Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades.  Precedentes  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC  115.646/RS,  DJe  21/05/2014;  CC  nº
125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

115. Processo: 1.30.001.003520/2016-45 Voto: 7549/2016 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 apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão informando a suposta prática do crime de homicídio, na modalidade tentada, cometido
por pessoa com crise e distúrbio psiquiátrico. Reclama, ainda, sobre os atendimentos dos órgãos
públicos  na  região  de  Santa  Cruz/RJ  e,  principalmente,  sobre  negativa  de  atendimento  da
ambulância 192 e que o médico nunca reconhece a urgência da crise psiquiátrica de pacientes
que são agressivos e violentos. CP, art. 121 c/c art.  14, II.  Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado contra particular. Inexistência de lesão
direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  suas entidades.  Carência  de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

116. Processo: 1.30.001.004035/2016-99 Voto: 7435/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, dando conta da possível prática dos crimes de ameaça e de estelionato. CP, arts. 147 e
171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Denunciante que teria
recebido e-mail supostamente enviado por um professor da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, instituição onde ela também trabalha como professora, no qual eram oferecidas vagas
disponíveis de coordenadores e auxiliares para prestação de serviços temporários em concursos
e vestibulares, sendo requerido o pagamento de R$ 175,00 pelas pessoas recrutadas. Ocorrência
de ameaças após a descoberta do golpe. Narrativa que não evidencia 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  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.

117. Processo: 1.30.001.004307/2016-51 Voto: 7436/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
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Cidadão, na qual o denunciante relata descontentamento com os serviços de uma concessionária
de veículos, informando, também, que a empresa é utilizada para lavagem de dinheiro de um
bicheiro atuante em Nova Iguaçu e Nilópolis, o que seria a causa da despreocupação total com o
serviço. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Narrativa que não aponta
infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Hipótese em que relatada suposta prática  de crime de lavagem de dinheiro  tendo por  delito
antecedente a contravenção de jogo de azar, de competência da Justiça Estadual. Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

118. Processo: 1.30.005.000326/2016-78 Voto: 7461/2016 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 suposta fraude no recebimento de Aluguel Social. Art. 171,
§3º, CP. Terceira pessoa estaria recebendo indevidamente o valor do aluguel social a que faz jus a
representante.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  Possível  ilícito
praticado em detrimento de órgão estadual. Não há repasses de verbas públicas pelo Governo
Federal  para  o  Aluguel  Social,  inserido,  em  verdade,  no  Programa  Estadual  Morar  Seguro,
coordenado  pela  Secretaria  de  Estado  e  Assistência  Social  e  Direitos  Humanos,  através  da
Superintendência  de  Políticas  Emergenciais,  cabendo  à  Secretaria  Municipal  de  Assistência
Social e Direitos Humanos, em Niterói/RJ, apenas o cadastro dos beneficiários. Inexistência de
lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

119. Processo: 1.32.000.000662/2015-13 Voto: 5010/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  217-A DO  CP
CONTRA  CRIANÇA  INDÍGENA.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32).
HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de fato instaurada para apurar o crime previsto no art. 217-A do CP.
Representação feita pela genitora da vulnerável indígena de 12 (doze) anos de idade, que teria
sido vítima de estupro, tendo engravidado em razão desse fato. 2. A Procuradora da República
oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  por  entender  que  o  presente  caso  não  é  de
competência do Ministério Público Federal, aduzindo que a conduta investigada não atingiu os
costumes indígenas e a cultura tradicional de uma forma ampla. 3. Por solicitação do Relator, foi
acostado aos autos Parecer Antropológico de modo a fornecer subsídios acerca da presença ou
não de questão indígena que justificasse o processo e julgamento perante a Justiça Federal. 4. A
orientação da Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça não deve ser aplicada de forma
indistinta  a  todos  os  casos.  É  necessária  a  análise  de  cada  caso  concreto  com  suas
especificidades, para assim delimitar a atribuição para a persecução penal. 5. Da interpretação
conjugada dos artigos 109, XI e 231 da Constituição é possível concluir ser da competência da
União processar e julgar não apenas as situações já consolidadas pela Jurisprudência (direitos ou
interesses  coletivos  de  comunidade  indígena),  como  também  outros  crimes  que  violem  a
organização social,  costumes, línguas, crenças e tradições indígenas,  também sob a ótica do
indígena individualmente  considerado.  6.  No  caso  dos  autos,  não  há  mínimos elementos  de
informação  que  permitam aferir  se  o  fato  tem relação  com a  cultura  ou  costume  da  vítima,
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procedência étnica ou situação de vulnerabilidade decorrente de tais circunstâncias. O parecer de
fls. 19/24, firmado por antropólogo da 6ª CCR, também não oferece subsídios para tal aferição. 7.
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.

120. Processo: 1.33.001.000623/2016-41 Voto: 7677/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual a denunciante relata que residia em um condomínio construído pelo programa
Minha Casa Minha Vida, no município de Blumenau/SC), quando, em 02/09/2016, prestou socorro
a um vizinho que foi espancado por delinquentes no local, comunicou o fato à Polícia Militar e,
desde  a  referida  data,  teve  sua  residência  invadida,  vem sofrendo  ameaças  constantes  dos
agressores e, por temer por sua própria vida, sentiu-se obrigada a deixar o local.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual crime de ameaça em detrimento de
particular. Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

121. Processo: 1.33.011.000116/2016-99 Voto: 7551/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão relatando possível prática do crime de estelionato. CP, art. 171. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Narra  o  representante  que  os
responsáveis de uma empresa privada teriam anunciado a venda de uma Kombi, recebido 5%
sobre o valor como adiantamento (R$ 500,00), mas deixaram de entregar o veículo, negando-se a
atender  o  comprador.  Possível  ocorrência  do  crime  de  estelionato.  Eventual  prejuízo  em
detrimento da boa-fé e do patrimônio de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e
interesses  da  União  ou  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

122. Processo: 1.34.009.000285/2016-31 Voto: 7572/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta obtenção fraudulenta de empréstimo consignado
para desconto em folha de pagamento de segurada da Previdência Social. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato de que a segurada teria sido vítima de desvios
de valores de sua conta corrente,  pois  alguém teria usado falsamente a sua identidade para

55



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

contrair  empréstimos  consignados  e  auferir  vantagem  indevida  em  seu  prejuízo.  Possível
ocorrência do crime de estelionato. Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé e do patrimônio de
particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou suas entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

123. Processo: 1.34.011.000527/2016-47 Voto: 7476/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
dando  conta  de  que  uma  empresa  sediada  no  município  de  Diadema/SP estaria  realizando
propaganda enganosa ao divulgar produto por meio de sítio eletrônico, sem o registro perante o
órgão competente, induzindo o consumidor em erro ou confusão quanto à natureza, composição,
procedência e qualidade da mercadoria anunciada. Lei nº 8.078/90, art. 67. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  A atribuição  da  ANVISA como  responsável  pela
fiscalização do produto não atrai, por si só, a competência federal. Inexistência de lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades ou empresas públicas. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

124. Processo: 1.00.000.008409/2016-94 Voto: 7437/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  REDUÇÃO  A  CONDIÇÃO  ANÁLOGA  À  DE
ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS POR LEI TRABALHISTA, OMISSÃO
DE  ANOTAÇÃO  NA CTPS  E  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS.  CP,
ARTS. 149, 203, 297, § 4º, E 337-A. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO E DE DECLÍNIO (LC Nº
75/93, ART. 62, IV; ENUNCIADO N° 32  2ª CCR) TRABALHO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES
NÃO  CONSTATADO  PELO  GRUPO  DE  FISCALIZAÇÃO  MÓVEL.  AUSÊNCIA  DE
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO  CRÉDITO.  INCIDÊNCIA DO  PRINCÍPIO  DA CONSUNÇÃO
QUANTO  À  OMISSÃO  DE  ANOTAÇÕES  NA  CTPS.  COMPETÊNCIA  FEDERAL  PARA
PROCESSAR  E  JULGAR  DELITO  PREVISTO  NO  ART.  203  DO  CP.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato
instaurada a partir de Relatório de Fiscalização elaborado pelo Grupo Especial de Fiscalização
Móvel  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  objetivando  apurar  possível  prática  dos  crimes
descritos nos arts.  149,  203,  297, § 4º,  e 337-A do CP por parte do proprietário de fazenda
localizada  na  zona  rural  do  município  de  Chapada  dos  Guimarães/MT.  2.  A Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito no tocante aos delitos previstos nos arts.
149, 297, § 4º, e 337-A do CP 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 e deveres dos trabalhadores. 3.
Verifica-se, no presente caso, a partir da fiscalização realizada, que não foi constatada qualquer
tipo de ameaça, restrição da liberdade de ir e vir, submissão a jornadas exaustivas, trabalho em
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condições  degradantes  ou  retenção  imotivada  de  salários,  razão  pela  qual  não  restou
caracterizada a conduta tipificada no art. 149 do CP. 4. Com relação ao crime de sonegação de
contribuição previdenciária, por se tratar de delito de natureza material,  somente se configura
após a constituição definitiva do crédito. Na hipótese versada, sequer pode se falar na existência
de procedimento administrativo instaurado pelo fisco. 5. Há de se pontuar, também, ausência de
justa causa para a eventual propositura de ação penal quanto ao crime descrito no art. 297, § 4º,
do CP.  A omissão  de informações a  respeito  de fatos  geradores  de  contribuições  sociais  se
exauriu  na suposta prática  do delito  de sonegação previdenciária.  Incidência,  na espécie,  do
princípio da consunção. 6. 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. 7. 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.  8.  Homologação do arquivamento quanto aos
crimes a que se referem os arts. 149, 297, § 4º, e 337-A do CP. 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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto aos crimes previstos nos arts. 149, 297, § 4º, e 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.

125. Processo: 1.22.006.000119/2016-85 Voto: 7475/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  na qual  o  denunciante  relata  que  obteve  a sua  aposentadoria  e  outra  pessoa vem
recebendo o benefício em seu nome, tendo, ainda, sido vítima da ocorrência de um furto em sua
residência  e  mesmo  após  a  devolução  dos  seus  documentos  vem  enfrentando  diversos
transtornos relativos a dívidas não contraídas por ele. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV) e de declínio de atribuição (Enunciado n° 32  2ª CCR). 1) Relato confuso e de difícil
compreensão  que  apenas  reitera  manifestação  anterior  apresentada  à  PRM de  origem,  sem
acrescentar  circunstâncias  que  justifiquem  a  continuidade  do  apuratório.  Notícia  de  que  o
representante sofreu interdição no ano de 2008 em virtude de doença mental (esquizofrenia).
Homologação do arquivamento. 2) No que se refere ao furto supostamente ocorrido na residência
do noticiante e à possível prática de estelionato em seu desfavor, não se verifica a existência de
infração penal em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

126. Processo: 1.21.002.000092/2016-06 Voto: 7484/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TRES LAGOAS-MS
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência praticado, em tese, pelo administrador da obra
Unidade de  Fertilizantes  Nitrogenados III  -  UFNIII,  que  teria  recusado a retirada de bens de
empresas  privadas  do  canteiro  de  obras  da  UFNIII,  mesmo  elas  possuindo  alvará  judicial
autorizando este ato. CP, art.  330. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). No caso em análise, a desobediência à ordem judicial, emanada de Juízo Estadual da
capital  paulista,  teria  ocorrido  por  parte  de  representante  do  Consórcio  UFNIII,  de  natureza
jurídica  privada,  não  ferindo  interesse  da  União.  Eventual  prejuízo  suportado  apenas  por
particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  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.

Não Provimento do recurso

127. Processo: DPF/CZS-00045/2015-INQ Voto: 7566/2016 Origem: GABPRM1-TPC - THIAGO 
PINHEIRO CORREA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 337-A. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM DECORRÊNCIA DO
PARCELAMENTO DA LEI N° 12.810/13.  DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA ARQUIVAMENTO DIRETO
NA ORIGEM.  RECURSO  DO  PROCURADOR  OFICIANTE.  MANUTENÇÃO  DO  DESPACHO
PROFERIDO,  COM  ENCAMINHAMENTO  DO  FEITO  AO  CONSELHO  INSTITUCIONAL.  1.
Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A) praticado, em tese, por ex-Presidentes da Câmara Municipal de
Mâncio Lima/AC, nos períodos de 01/2010 a 12/2010 e de 01/2011 a 12/2011. 2. O Município
aderiu  ao  regime  de  parcelamento  especial  instituído  pela  Medida  Provisória  n°  589/2013,
convertida  na  Lei  n°  12.810/2013.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do IPL, por entender que, no presente caso, o parcelamento possui o mesmo efeito
do  pagamento,  acarretando  a  extinção  da  punibilidade.  4.  Os  autos  foram  distribuídos  à
Subprocuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge, então titular deste Colegiado,
tendo sido proferida decisão monocrática que não conheceu da remessa e ordenou a devolução
do  feito  para  que  fossem  arquivados  diretamente  na  origem,  em  virtude  da  incidência  dos
Enunciados n° 36 e 19 desta 2ª CCR. 5. O Procurador da República oficiante interpôs recurso
contra a referida decisão, argumentando serem inaplicáveis os enunciados n° 19 e 36 dessa 2ª
CCR,  de  forma  a  não  ser  possível  o  arquivamento  do  presente  inquérito  na  origem,  sem a
necessária manifestação, quanto ao mérito, deste órgão colegiado. 6. Esta 2ª Câmara, na 89ª
Sessão de Coordenação, de 10/11/2014, conferiu nova redação ao Enunciado n° 19, que trata do
parcelamento de débitos tributários, possibilitando o arquivamento dos autos direto na origem. 7. A
Medida  Provisória  n°  589/2013,  convertida  na  Lei  n°  12.810/2013,  instituiu  um  regime  de
parcelamento especial em que as prestações são automaticamente retidas do FPM. No entanto,
em que pese referido parcelamento se equipare, quanto aos seus efeitos, ao pagamento para fins
de  extinção  da  punibilidade,  tendo  em  vista  que  as  prestações  não  poderão,  em  tese,  ser
inadimplidas,  sua  natureza  continua  sendo  de  parcelamento.  8.  Ora,  se  a  nova  redação  do
Enunciado n°  19 permite  o arquivamento direto  na origem de casos em que o parcelamento
simplesmente suspende a pretensão punitiva, com maior razão deve ser aplicado nos casos em
que  o  parcelamento  possui  o  mesmo  efeito  do  pagamento,  acarretando  a  extinção  da
punibilidade. 9. Conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pela manutenção da decisão
monocrática anteriormente e a consequente remessa dos autos ao Conselho Institucional.

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
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Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Pelo Provimento do recurso

128. Processo: 1.24.001.000082/2015-80 Voto: 7364/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Recurso. Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 2°, II).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Valor do crédito atualizado totalizando um
montante de R$ 4.327,53. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00,  em  decorrência  do  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02.  Precedentes  do  STJ:  EREsp
1230325/RS,  Rel.  Min.  Gurgel  De  Faria,  Terceira  Seção,  DJe  05/05/2015;  AgRg  no  RHC
54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro
Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Ressalvado o entendimento pessoal do
Relator. Provimento do recurso para insistir no arquivamento da presente notícia de fato.

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

Homologação de Arquivamento

129. Processo: DPF/PI-00486/2015-IPL Voto: 7579/2016 Origem: GABPRM1-SLR - SAULO 
LINHARES DA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado após prisão em flagrante de um dos investigados pelo repasse de
cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) em estabelecimento comercial. CP, Art. 289, § 1º. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, inc.  IV).  O investigado preso em flagrante faleceu em
28/06/2015, conforme certidão de óbito acostada aos autos. Extinção da punibilidade (art. 107, I,
CP). Com relação ao outro investigado, que estava presente no momento do repasse da nota
falsa, as diligências empreendidas demonstraram que ele não teria conhecimento da falsidade.
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.

130. Processo: DPF/RDO/PA-00095/2015-INQ Voto: 7430/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta tentativa de fraude no saque de valor relativo ao
seguro-desemprego. Possível crime de estelionato majorado. CP, art. 171, § 3º, c/c art. 14, II.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Beneficiário que, na tentativa de efetuar o
saque do seguro-desemprego a que fazia  jus,  foi  informado acerca do cancelamento do seu
cartão cidadão e do pedido de nova emissão para endereço distinto do seu. Oficiada, a a CEF
informou que a primeira via foi solicitada em 14/10/2010 pelo 0800 e cancelada em 10/11/2010 na
Agência  Redenção  pelo  motivo  cartão  danificado,  data  em  que  foi  solicitado  pelo  mesmo
atendente a segunda via, a qual, por sua vez, foi cancelada em 08/11/2013 pelo mesmo motivo via
0800, sendo que no mesmo atendimento foi solicitada a terceira via, cancelada em 18/09/2014
pelo sistema por suspeita de fraude. A quarta via foi solicitada pela central de atendimento em
19/05/2015, a qual foi cancelada também na agência Redenção em 12/06/2015 pelo motivo cartão
danificado, sendo solicitada a quinta via no dia 25/06/2015 também na agência Redenção, a qual
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foi  entregue  ao  [beneficiário]  em  10/08/2015  na  própria  agência.  Fraude  evitada  pelo
cancelamento do cartão e remessa de nova via à agência da CEF em Redenção/PA. Ausência de
indícios  acerca  do  suposto  responsável  pela  tentativa  de  estelionato.  Homologação  do
arquivamento.

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

131. Processo: DPF-TAB/AM-00109/2014-INQ Voto: 7680/2016 Origem: GABPRM2-RAMG - 
RAMON AMARAL MACHADO 
GONÇALVES

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Droga transportada da tríplice fronteira para Manaus oriunda da Colômbia ou do Peru.  Lei  nº
11.343/06,  art.  33 c/c art.  40,  I.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc.  IV).  Não
comprovação  de  informações  prestadas  a  partir  de  denúncia  anônima.  Investigado  que,  a
despeito  de  ter  sido  preso  em  2006,  apresenta  patrimônio  condizente  com  a  sua  situação
econômico-financeira.  Prática  de  atividade  ilícita  não  evidenciada  pelas  diligências  iniciais.
Denúncia relacionada com fatos ocorridos à época do envolvimento do noticiado com o transporte
ilícito  de  drogas.  Circunstância  declarada  pela  própria  autora  da  denúncia,  posteriormente
identificada. Homologação do arquivamento.

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

132. Processo: SRPF-AP-00042/2016-INQ Voto: 7470/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de dano qualificado, tendo em vista
que  duas  pontes  de  madeira,  localizadas  no  Km  105  da  Rodovia  Federal  BR-156,  foram
queimadas em protesto  motivado  pela  falta  de água e pavimentação  na comunidade de Vila
Maracá/AP. CP, art. 163, parágrafo único, II e III. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Oitiva de moradores da região. Relato de que não souberam informar quem seriam os
possíveis  autores  do  ilícito.  Local  não  monitorado  por  câmeras  de  segurança.  Ausência  de
vestígios aptos a justificar a realização de novas diligências para elucidação da autoria delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

133. Processo: 1.00.000.015101/2014-33 Voto: 7235/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente encaminhado pelo PGR,
em atenção a expediente do Conselho Nacional do Ministério Público, noticiando suposta falta
funcional atribuída a Procurador da República. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Exame da conclusão exarada em sede de revisão do processo  disciplinar  no âmbito  do
CNMP. Eventual ocorrência de improbidade administrativa quanto ao recebimento de upgrade em
acomodações em viagem de navio e seus desdobramentos no âmbito criminal. Reconhecimento
por aquele Colegiado da prescrição administrativa, tendo sido a conduta do representado objeto
de persecução penal, eis que acabou processado e condenado apenas pelo crime de advocacia
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administrativa. Existência de decisão proferida pelo TRF da 4ª Região, que apreciou (e rejeitou) a
denúncia ofertada em face do representado (IPL nº 2006.04.00.000961-3). Fatos apreciados pelo
MPF. Investigado já denunciado, tendo sido admitida apenas a imputação concernente à prática
de advocacia administrativa, esta, ao final, atingida pela prescrição. Prévia decisão acerca dos
fatos  pela  Corte  competente,  impossibilitando  a  realização  de  qualquer  outra  diligência
investigativa, seja porque (a) já tinha o Ministério Público Federal acesso a todos os elementos de
prova  alcançados  pelo  CNMP,  entre  estes  o  conteúdo  das  escutas  realizadas,  além  das
informações a respeito da obtenção do upgrade nas acomodações, tendo condições de manejar a
acusação  na  sua  totalidade;  seja  porque  (b)  a  denúncia  ofertada  foi  rejeitada  na  sua  quase
totalidade, terminando, ao final, arquivada em face da prescrição. Inviabilidade de se prosseguir
na instrução destes autos dado que já arquivada a investigação criminal, sob pena de violação à
coisa julgada. Homologação do arquivamento.  Remessa dos autos à 5ª CCR para exame de
matéria de sua atribuição.

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

134. Processo: 1.03.000.000818/2016-31 Voto: 7731/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  de  incitação  a  crime  e  incitação  à
subversão da ordem política e social por meio de postagem realizada na rede social Facebook,
atribuídos ao Prefeito do município de Novo Mundo/MS. CP, art. 286. Lei nº 7.170/83, art. 23, I.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Em que pese o teor forte das declarações,
não se verifica a existência de dolo no sentido da subversão da ordem política e social. Ao prestar
informações, o Prefeito afirmou que compartilhou o conteúdo em sua página pessoal do Facebook
sem se atentar para as possíveis interpretações de terceiros.  Ressaltou,  ainda,  que o tipo de
guerra e luta a que se referia era meramente política, não tendo qualquer intenção de levar à
violência real. A publicação foi apagada pelo representado pouco tempo depois, o que fortalece a
tese de ausência de dolo e de modo a evitar eventual repercussão não intencional. Falta de justa
causa para persecução. Homologação do arquivamento.

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

135. Processo: 1.14.000.002222/2016-91 Voto: 7433/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, comunicando suposta ocorrência de fraudes perpetradas pelos gestores
de instituição de ensino superior privada na manutenção de bolsas de estudo concedidas por
programas custeados por verbas federais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Instado a prestar informações detalhadas sobre os fatos (a exemplo de testemunhas ou provas
dos  ilícitos  noticiados),  o  representante  não  atendeu  às  solicitações.  Denúncia  genérica,
desprovida de elementos mínimos aptos a viabilizar o início das investigações. Irregularidades no
âmbito administrativo e a precariedade dos serviços oferecidos são objeto de apuração nos autos
do Inquérito Civil  nº 1.14.000.001629/2011-97, em trâmite no 13º Ofício da Tutela Coletiva da
PR/BA.  Falta  de justa  causa  para  dar  prosseguimento à  persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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136. Processo: 1.14.000.002747/2016-27 Voto: 7678/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime de desobediência por parte do
Secretário de Saúde do Estado da Bahia. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Necessidade de individualização do destinatário da decisão judicial,  prova de sua
inequívoca  ciência  e  intenção  deliberada  de  não  cumprir  a  ordem  para  que  ocorra  a
responsabilização  penal,  o  que  não  restou  evidenciado  na  hipótese.  Constatação  de  que  o
Secretário Estadual de Saúde não foi intimado pessoalmente da decisão antecipatória da tutela,
proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal Cível da Bahia, que determinou a
entrega de medicamentos à autora da ação. 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.

137. Processo: 1.14.000.002993/2016-89 Voto: 7679/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta tentativa de furto contra a agência dos Correios
localizada na cidade de Camaçari/BA, ocorrida em 07/09/2016. CP, art. 155 c/c art. 14, II. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ação criminosa não capturada pelo circuito interno
de segurança da agência, que se encontrava inoperante. Impressões papilares colhidas no local
não apresentaram correspondência com os registros da base de dados constante do Sistema
Automático de Impressões Digitais. Material armazenado para futuros exames de confronto, caso
algum  suspeito  venha  a  ser  preso.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva.  Inexistência  de
diligências  outras  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.  Homologação  do
arquivamento.

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

138. Processo: 1.14.004.001603/2016-13 Voto: 7427/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária  por  parte  do  gestor  do  município  de  Lamarão/BA.  CP,  art.  168-A.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Materialidade  delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.
Insuficiência de elementos para aferição dos valores que deixaram de ser repassados para o
INSS.  Resultado  de  eventual  ação  fiscal  a  ser  oportunamente  encaminhado  ao  MPF.
Irregularidades concernentes à noticiada não aprovação do plano de cargos, carreiras e salários
dos professores municipais já levadas ao conhecimento do Parquet estadual. Homologação do
arquivamento.

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

139. Processo: 1.14.006.000007/2016-04 Voto: 7570/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência dos crimes de furto/roubo em face das
agências dos Correios de Paripiranga e Adustina/BA, bem como de furto qualificado, cometido
simultaneamente e pelo mesmo grupo, contra as agências dos Correios e do Banco do Brasil,
situadas em Adustina/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) No tocante
ao crime de furto contra a agência dos Correios de Paripiranga/BA (PA nº 53108104/2015-77),
ocorrido no dia 15/01/2015, em que os agentes destruíram os equipamentos de segurança, não
foram encontrados indícios aptos a permitir a identificação dos autores do delito. Oitiva do gerente
e do carteiro da unidade, primeiras pessoas a chegarem no local, que nada tiveram a acrescentar
sobre o fato. 2) Quanto ao crime de roubo praticado contra a agência dos Correios em Adustina
(PA nº 53108000066/2015-52) em 09/01/2015,  os funcionários da unidade informaram que os
agentes usavam capacetes no momento da ação criminosa, o que inviabilizou o reconhecimento.
Carência de elementos probatórios acerca da autoria delitiva. 3) Em relação ao crime de furto
contra as agências dos Correios e, concomitantemente, do Banco do Brasil em Adustina/BA (PA nº
53108001334/2015-53), ocorrido na madrugada do dia 15/07/2015, não foi possível identificar os
agentes, pois usavam luvas e capuzes, evadindo-se do local em direção à zona rural a bordo de
três  veículos.  Eventuais  testemunhas  não  localizadas.  Insuficiência  de  indícios  mínimos  de
autoria. 4) No que se refere ao crime de roubo ocorrido na agência de Paripiranga/BA (PA nº
53108000466/2015), em 12/03/2015, os funcionários da unidade reconheceram os agentes como
sendo os mesmos que,  valendo-se do mesmo modus operandi,  assaltaram a agência  no dia
08/01/2015. Identificação do veículo usado na fuga. Requisição ministerial para instauração de
inquérito  policial,  vez  que  demonstrada  a  existência  de  linha  investigatória.  Homologação do
arquivamento.

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

140. Processo: 1.14.008.000196/2016-97 Voto: 7543/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  a  partir  de expediente  da ANATEL para  apurar  possível  atividade
clandestina de telecomunicação no município de Jequié/BA. Lei nº 9.472/97, art. 183. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A emissora teve o seu funcionamento interrompido e o
aparelho apreendido.  Verificação de que,  por ocasião da diligência  realizada pela ANATEL, a
emissora funcionava remotamente, sem a presença de operadores. O local onde o equipamento
foi apreendido é ermo e de difícil acesso, não havendo mínimos elementos que possam contribuir
para  o  êxito  na  identificação  dos  possíveis  responsáveis.  Autoria  delitiva  não  evidenciada.
Homologação do arquivamento.

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

141. Processo: 1.15.000.000218/2016-51 Voto: 7442/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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,  consistente  no  recebimento  indevido  do  benefício  assistencial  de
amparo social a pessoa portadora de deficiência. CP, art. 171, § 3º. A partir de denúncia anônima
foi iniciada investigação acerca de benefícios recebidos pelo investigado, constando nos autos
que  a  partir  de  1999  ele  teria  recebido  benefício  de  amparo  social  a  pessoa  portadora  de
deficiência. Contudo, em junho de 2001, teria sido solicitado por ele o recebimento de Pensão
Temporária como filho inválido de ex-servidor da Aeronáutica, o que seria irregular, visto que não
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poderia receber os dois benefícios simultaneamente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  A declaração  feita  perante  o  Comando  da  Aeronáutica  não  ensejou  a  obtenção  de
benefício indevidamente, tendo em vista que o investigado se enquadrava em todos os requisitos
necessários. Ilícito penal não evidenciado, haja vista a adequação dos requisitos e a ausência de
fraude à época  da realização do requerimento  e  deferimento  do benefício  de  amparo  social,
período no qual ainda não havia sequer formulado o pleito de concessão de pensão perante o
Comando  da  Aeronáutica.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

142. Processo: 1.15.000.001591/2016-20 Voto: 7426/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por parte da gestora financeira da Prefeitura Municipal de Araripe/CE. CP, art. 168-
A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Delegacia da Receita Federal
em  Fortaleza/CE  informou  que  o  referido  município  não  foi  submetido  à  auditoria  fiscal
previdenciária  alusiva  ao  exercício  de  2012.  Encaminhamento  do  expediente  à  Seção  de
Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal para análise da viabilidade de inclusão da
municipalidade  em  oportuna  ação  fiscal.  Materialidade  delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.
Insuficiência de elementos para aferição dos valores que deixaram de ser repassados para o
INSS. Homologação do arquivamento.

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

143. Processo: 1.17.000.001939/2016-12 Voto: 7569/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Ministério Público do Espírito Santo para
apurar possível crime de falsidade ideológica por parte de servidora estadual que teria informado,
na declaração de acumulação de cargos,  por ocasião do início de seu exercício no cargo de
Professora da UFES,  que cumpria  jornada de trabalho de 20h,  relativa  ao cargo de Diretora
Técnica do Hospital Dório Silva, no âmbito estadual, quando, em verdade, sua jornada era de 40h
semanais, o que teria possibilitado a compatibilidade formal entre as jornadas de trabalho. CP, art.
299. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo declarações prestadas perante
a 3ª Promotoria de Justiça Cível de Serra/ES, a investigada acreditava, por ocasião do início do
exercício  de seu cargo na UFES,  que a jornada como Diretora Técnica,  no âmbito  estadual,
correspondia à mesma jornada do cargo efetivo de médica, no caso concreto, de 24h semanais.
Dolo não vislumbrado na declaração equivocada prestada à UFES, de que a jornada no cargo de
Diretora Técnica do Hospital Dório Silva era de 20h, no momento de início do exercício do cargo
federal, havendo nos autos elementos indicativos de que era esta a crença da investigada, qual
seja, a de que trabalharia no cargo de Direção por 20h semanais, incorporando a jornada do
cargo efetivo de médica, compatibilizando sua jornada com aquela a ser exercida na UFES, não
se tendo, ademais, notícias de irregularidades no cumprimento da jornada na UFES em razão do
cargo  de  direção.  Intenção  de  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante  não
evidenciada no caso concreto. Pedido de exoneração do cargo efetivo e desligamento do cargo
em comissão no mês de fevereiro/2014, no mesmo mês em que a investigada entrou em exercício
na  UFES.  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.

144. Processo: 1.18.002.000031/2014-64 Voto: 7474/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  para  acompanhar  questões  relativas  à  Ação  de
Improbidade  Administrativa  ajuizada  em  face  do  ex-Prefeito  do  município  de  Posse/GO  nas
gestões  2001/2004  e  2005/2008,  tendo  em  vista  a  suposta  prática  de  atos  de  improbidade
administrativa consistentes na omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Remessa dos autos a este Colegiado pela 5ª CCR
para análise do arquivamento no tocante à suposta ocorrência de infração penal. Retorno dos
autos à PRM de origem para manifestação sobre matéria de relevância penal. Notícia de que a
Ação  Penal  nº  2009.35.01.000454-9,  instaurada  perante  o  Juízo  Federal  da  Vara  Única  de
Luziânia/GO,  trata  justamente  da  denúncia  ofertada  contra  o  ora  investigado,  em razão  dos
mesmos  fatos  que  ensejaram  o  ajuizamento  da  Ação  de  Improbidade  Administrativa  nº  47-
73.2014.4.01.3506.  Adoção,  na  espécie,  das  providências  cíveis  e  criminais  cabíveis.
Homologação do arquivamento.

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

145. Processo: 1.21.001.000353/2016-90 Voto: 7432/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Juizado  Especial  Federal  Cível  de
Dourados/MS para apurar possível tentativa de estelionato contra o INSS, relacionada com ação
ordinária  pleiteando provimento  jurisdicional  que  determinasse  a  implantação  de  benefício  de
prestação continuada previsto no art. 203, inc. V, da CF e na Lei nº 8.742/93. CP, art. 171, § 3º, c/c
o art. 14, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposta divergência entre as
informações prestadas pela parte autora, que, durante o levantamento de estudo socioeconômico,
alegou  que  sua  família  possuía  um  veículo  VW/Voyage,  porém,  em  consulta  ao  Sistema
INFOSEG, constatou-se que o genitor do requerente era proprietário de outro veículo, um VW/Gol
1.0, ano 2011. Ausência de elementos mínimos aptos à comprovação do dolo, seja pela específica
condição do autor da ação (que possui retardo mental,  conforme laudo pericial  acostado aos
autos), seja pela natureza jurídica do requisito de miserabilidade, que escapa ao âmbito cognitivo
do requerente. Ação ordinária julgada improcedente. Homologação do arquivamento.

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

146. Processo: 1.22.010.000298/2016-91 Voto: 7728/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS, a
partir de indícios de irregularidades no pagamento de benefício previdenciário. CP, art. 171, § 3º.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigada que, perante o Juizado Especial
Federal, declarou ser viúva do segurado, apresentou certidão de casamento atualizada à época
do óbito, mas sem a devida averbação da separação judicial,  recebendo metade do benefício
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previdenciário em prejuízo da herdeira menor. Verificação, contudo, de regularidade no tocante
aos valores pagos à investigada, pois, embora separada judicialmente do segurado, fazia jus à
pensão  alimentícia.  Ausência  de  obtenção  de  vantagem  ilícita.  Materialidade  delitiva  não
evidenciada.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

147. Processo: 1.23.000.002389/2015-62 Voto: 7431/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação sigilosa ofertada perante
a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual  se relata a percepção indevida de bolsa integral
decorrente do Programa Universidade para Todos (PROUNI) junto à Universidade da Amazônia,
pelo fato de dois alunos possuírem automóvel e celulares, além de integrarem um grupo vocal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a instituição de ensino encaminhou a
documentação apresentada para pleitear a referida bolsa. Oitiva dos alunos perante a PR/PA.
Renda familiar de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) oriunda do ponto comercial do genitor
como batedor de açaí. Demonstração da condição de contribuinte individual, bem como da renda
bruta anual. Atividade em um grupo vocal gospel não remunerada, salvo pela venda de cerca de
apenas 10 (dez) cds, ao valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada, nos domingos. Veículo adquirido
para toda a família por meio de consórcio com a ajuda da avó. Teor das declarações comprovado
pela documentação acostada ao feito. Crimes de estelionato majorado e falsidade ideológica não
evidenciados, pois não há indícios de que foram prestadas informações falsas ou apresentados
documentos inidôneos para obtenção indevida de bolsa integral do programa federal. 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.

148. Processo: 1.23.000.003239/2016-57 Voto: 7568/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS, a
partir  de  indícios  de  irregularidades  na  concessão  de  benefício  previdenciário  em virtude  da
utilização de documento de identificação civil falso. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62, IV). Verificação que se trata, no caso, de mero erro administrativo pela
inserção  errônea  do  número  da  carteira  de  identidade  no  sistema.  Relatório  conclusivo  da
autarquia pela regularidade da concessão do benefício de amparo social ao idoso. Materialidade
delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

149. Processo: 1.23.005.000359/2015-71 Voto: 7429/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  formulada  pelo
Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público  do  Estado  do  Pará,  comunicando  o

66



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

descumprimento  de  decisões  judiciais  favoráveis  a  servidores,  proferidas  em ações  contra  a
FUNASA. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Polícia
Federal,  após  averiguação de  informações  preliminares,  encaminhou cópia  da  movimentação
processual de uma ação civil pública (0001734-23.2012.4.01.3905) que tramitou perante o Juízo
Federal da Vara Única de Redenção e no qual o sindicato alega ter havido o descumprimento de
decisão.  Interposição  de  recurso  de  apelação,  recebido  com  efeito  suspensivo.  Eventual
desobediência  não  verificada  no  curso  da  demanda.  Inexistência,  ademais,  de  uma  ordem
específica e direcionada a uma pessoa determinada apta a imputar eventual conduta dolosa. 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.

150. Processo: 1.24.000.002348/2015-39 Voto: 7459/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação anônima endereçada à
Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, com objetivo de que fosse apurada suposta
fraude  na  percepção  de  seguro  desemprego,  por  parte  de  empregado  em  conluio  com  a
empregadora, o que configuraria o delito de estelionato majorado. CP, art. 171, § 3º. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Considerando a insuficiência de dados de modo amparar
a investigação, foi  oficiada a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/PB para que
encaminhasse  o  relatório  de  inspeção  referente  à  auditoria  realizada  na  empresa,  a  fim  de
possibilitar  a  identificação  do  empregado  que,  em  tese,  estaria  laborando.  O  resultado  foi
infrutífero, visto que não foi localizado na empresa nenhum empregado com o nome do suposto
investigado, até porque apenas o seu primeiro nome foi informado na representação anônima.
Hipótese em que não foram reunidos documentos comprobatórios da fraude noticiada. Ausência
de indícios concretos de autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

151. Processo: 1.25.007.000189/2016-11 Voto: 7571/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  possível  crime contra  a ordem tributária.  Informações
falsas lançadas em declaração de ajuste anual do IRPF (ano-calendário de 2013), relativas a
deduções de despesas com instrução, médicas e pensão alimentícia. Lei nº 8.137/90, art. 1º, II e
art.  2º,  I.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Crédito  tributário  apurado  no
montante de R$ 6.666,06. 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, nos termos do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Precedentes do STJ: EREsp
1230325/RS,  Terceira  Seção,  DJe  05/05/2015;  AgRg no  RHC 54.568/SP,  Quinta  Turma,  DJe
15/05/2015; HC 307.791/SP, Quinta Turma, DJe 17/03/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta
Turma,  DJe  11/02/2015.  Ressalva  do  entendimento  pessoal  do  Relator.  Homologação  do
arquivamento.

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

152. Processo: 1.25.008.000638/2016-11 Voto: 7488/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Sentença  proferida  em  ação  trabalhista  reconhecendo  que  a  reclamada  suprimiu  e  reduziu
contribuições previdenciárias em razão de não ter anotado o vínculo empregatício na CTPS (R$
550,00).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Valor  suprimido  inferior  a  R$
10.000,00. Consoante entendimento firmado pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância
aos débitos tributários que não ultrapassem o limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa
forma,  como  a  Lei  n°  11.457/07  considerou  como dívida  ativa  da  União  também os  débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária,  razão pela
qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  a  estes  últimos  delitos.
Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no REsp 1447953/SP,
Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.
Ressalvado o entendimento pessoal do Relator. Homologação do arquivamento.

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

153. Processo: 1.27.000.001882/2016-05 Voto: 7469/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  recebimento  de  benefício  previdenciário  de
auxílio-doença  pelo  contribuinte  enquanto  este  permanecia  trabalhando.  CP,  art.  171,  §  3º.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O fato de o representado ter permanecido
trabalhando, quando deveria ter sido afastado de suas atividades laborais em virtude de possuir
enfermidade que o impedia de trabalhar, não afasta a plausibilidade do direito vindicado, qual
seja, receber o benefício previdenciário em razão da negativa do INSS no momento oportuno. O
contribuinte viu-se obrigado a permanecer trabalhando, mesmo acometido de enfermidade, tendo
em vista  que  a  Autarquia  Previdenciária  negou  administrativamente  a  concessão  do  auxílio-
doença, só havendo o deferimento judicial posteriormente. Da análise dos elementos constantes
dos autos, não se verifica a obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, tampouco utilização de
documento material ou ideologicamente falso. Houve implantação do benefício, com o pagamento
das verbas pretéritas, abrangendo período que o contribuinte estava trabalhando, mas fazia jus ao
benefício,  visto  que  estava  acometido  de  doença  incapacitante  temporariamente,  conforme
comprovado.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

154. Processo: 1.29.002.000156/2016-72 Voto: 7382/2016 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 Representação Fiscal para Fins Penais data de 12/01/2007.
Suposto crime contra ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º, I). O contribuinte (pessoa jurídica)
efetuou pedido de restituição e de compensação de débitos tributários mediante utilização de
crédito relativo a Obrigações da Eletrobrás. Tais obrigações se referem a título público e possuem
natureza  não  tributária,  sendo  esse  procedimento  de  restituição/compensação  vedado
expressamente  pelas  normas tributárias,  conforme exposto  pela  Receita  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). As Declarações de Compensação foram apresentadas pelo
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contribuinte  em 2004,  tendo sido indeferidos os pedidos de restituição e de homologação da
compensação. Verifica-se que o próprio contribuinte indicou a natureza dos créditos que pretendia
compensar,  apesar  de  essa  indicação  notoriamente  conduzir  à  plena  inviabilidade  de  sua
pretensão,  por  expressa  determinação  legal,  como  ressaltou  a  Receita  Federal.  Mostra-se,
evidente, portanto, a absoluta ineficiência do meio empregado na suposta prática do crime, pois
para que a empreitada delituosa pudesse alcançar sucesso seria necessário, pelo menos, que o
requerimento  aparentasse  viabilidade  jurídica,  possibilidade  fulminada  quando  da  expressa
indicação  de  elemento  que,  por  si  só,  tornou  impossível  o  deferimento  do  pedido  de
compensação. Caracterização de crime impossível (artigo 17 do Código Penal: Não se pune a
tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto,  é
impossível consumar-se o crime.). Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

155. Processo: 1.29.003.000156/2016-62 Voto: 7388/2016 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 declínio promovido pela Procuradora da República de Novo
Hamburgo/RS em favor  da  PRM-Porto  Alegre/RS,  por  entender  que  houve  crime continuado
praticado na tentativa de saque fraudulento de precatório. A denúncia foi oferecida em desfavor de
dois investigados que tentaram sacar fraudulentamente um precatório na agência da CEF de
Porto Alegre/RS. Alguns dias depois, um dos denunciados e mais outro indivíduo tentaram sacar o
mesmo  precatório  na  agência  da  CEF  de  Novo  Hamburgo/RS.  Contudo,  o  Procurador  da
República do ofício de Porto Alegre/RS ofereceu denúncia apenas em relação a dois dos autores,
considerando  a  segunda  tentativa  como  fato  distinto  e  remetendo  os  autos  à  PRM-Novo
Hamburgo/RS para a persecução penal respectiva. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  O  Procurador  da  República  oficiante  na  PRM-Porto  Alegre/RS,  analisando  os
argumentos  trazidos,  convenceu-se  de  que  cometera  equívoco  ao  não  oferecer  denúncia
abrangendo todos os fatos e agentes. Com isso, informou ter aceitado o declínio e aditado a
denúncia, não contendo os presentes autos nenhum material fático sobre o qual o MPF deva
formar sua opinio delicti. 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.

156. Processo: 1.29.007.000121/2015-11 Voto: 7425/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
apropriação indébita previdenciária por parte de empresa do segmento atacadista estabelecida na
cidade de Uberlândia/MG. CP, art.  168-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Oficiada,  a  Delegacia  da  Receita  Federal  do  Brasil  em  Uberlândia/MG  informou  que  foram
encontradas, no período de abril de 2003 a abril de 2006, GFIPs retificadoras, as quais excluíram
grande  parte  das  remunerações  declaradas  e  substituíram  as  declarações  com  os  dados
referentes ao segurado ora noticiante, tendo a empresa investigada efetuado de forma correta os
recolhimentos,  considerando as  declarações originais.  Termo de início  de procedimento  fiscal
lavrado em abril de 2015, no qual foi intimada a pessoa jurídica investigada a apresentar GFIPs
retificadoras para o período de abril de 2003 a setembro de 2011. Intimação parcialmente atendida
devido ao grande volume de dados a processar. Notificado por duas vezes, o representante não
se manifestou quanto à regularização dos recolhimentos previdenciários reclamados. Adoção de
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providências no âmbito da Receita Federal quanto à regularização das contribuições relativas ao
noticiante, que prestou serviços na condição de representante comercial da empresa investigada.
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.

157. Processo: 1.29.008.000040/2016-83 Voto: 7455/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Delegacia de Polícia Federal em Santa
Maria/RS,  encaminhando certidão de ocorrência  autuada de acordo com o relato  do Gerente
Administrativo  do  Hospital  Universitário  de  Santa  Maria,  dando  conta  de  possível  delito  de
comunicação  falsa  de  crime  ou  de  contravenção.  CP,  art.  340.  Consta  das  informações
encaminhadas pela autoridade policial que a noticiante relatou que foi contatada por pessoas que
se diziam funcionárias do HUSM, as quais solicitaram o pagamento da quantia de R$ 70.000,00
para que ela pudesse reaver seu filho, que nasceu naquele hospital e teria morrido, sendo que,
em verdade,  a  criança  estaria  viva.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências  realizadas  apuraram  que  o  fato  narrado  não  ocorreu.  A  noticiante  admitiu  em
depoimento que os fatos narrados não eram verdadeiros, assumindo a farsa. Como justificativa,
alegou  que  estava  enfrentando processo  de  separação  de seu  então  marido,  pai  da criança
falecida,  e  que,  ao  vê-lo  com outra  mulher,  resolveu  inventar  a  narrativa  com intuito  de  se
reaproximar dele. O ex-marido da noticiante declarou que o falecimento do filho do casal no ano
de  2013  desestabilizou  emocionalmente  a  noticiante  e  que  credita  a  falsidade  da  história  a
transtornos psicológicos de sua ex-mulher decorrentes desse fato e da não aceitação da recente
separação  do  casal.  Versão  fantasiosa  e  inverídica,  conforme  admitiu  a  própria  noticiante  à
autoridade policial  poucos dias depois do registro da ocorrência.  Ausência de dolo específico.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

158. Processo: 1.30.001.004082/2016-32 Voto: 7542/2016 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 expediente do Juízo da 25ª Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro/RJ 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.

159. Processo: 1.30.001.004128/2016-13 Voto: 7545/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Procedimento Administrativo instaurado com o escopo de acompanhar a prisão em flagrante de
um investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 296, §1º, III, na forma do art. 14, II,
ambos do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Concedida a fiança pela
autoridade  policial.  Desnecessidade  de  realização  de  audiência  de  custódia,  que  significaria
agravar  a  situação  do  preso  solto  sob  fiança.  Exaurimento  do  objeto  do  presente  feito.
Regularidade da prisão em flagrante e da concessão de fiança. Homologação do arquivamento.

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

160. Processo: 1.30.015.000129/2016-30 Voto: 7434/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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,  dando conta da possível  prática de crime de sonegação fiscal,  em
virtude do uso de informações falsas em declaração do imposto de renda de pessoa física. Lei nº
8.137/90,  art.  1º,  inc.  II.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macaé/RJ informou que foram encontrados indícios de
possíveis inserções de deduções fictícias para obtenção de restituições indevidas de IRPF e que
tais indícios só poderão ser  efetivamente confirmados no curso de eventual  procedimento de
fiscalização. Constituição definitiva do crédito tributário, por ora, não verificada. Natureza material
do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Eventual  resultado  da  ação  fiscal  (RFFP)  a  ser
oportunamente encaminhado ao Ministério Público Federal. Homologação do arquivamento.

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

161. Processo: 1.36.000.000860/2015-20 Voto: 7450/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Federal
de Palmas/TO para apurar possível prática de crime de falso testemunho nos autos de ação que
visava obtenção de salário-maternidade pela investigada, na condição de segurada especial, em
razão do nascimento de seu filho. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Eventuais  inconsistências  verificadas  nos  depoimentos  de  duas  testemunhas  que  apenas
retrataram a diferença de percepção sensorial  sobre a verdade real  dos fatos,  absorvidos de
modo distinto. 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.

Homologação parcial de Arquivamento

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

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

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

Deliberação: 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

163. Processo: JF/MG-0013728-04.2014.4.01.3800-
INQ

Voto: 7632/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DOS ARTS. 171, CAPUT, 149, § 10, INC. II, E 207,
§ 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, CONEXOS A LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.  MPF:  PEDIDO DE DECLÍNIO DO APURATÓRIO EM JUÍZO À VARA COMUM.
DISCORDÂNCIA  DA  MAGISTRADA.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTE  COLEGIADO
(APLICAÇÃO  ANALÓGICA  AO  ART.  28  DO  CPP).  CONEXÃO  DELITIVA  EVIDENCIADA.
ATRIBUIÇÃO  PARA  A  INVESTIGAÇÃO  DE  TODOS  OS  CRIMES  PELO  PROCURADOR
OFICIANTE  QUE  DEVE  SE  DAR  JUNTO  À  VARA  ESPECIALIZADA.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar possível crime previsto no artigo 149 do Código Penal, sem prejuízo de
outros delitos descobertos, tendo em vista movimento religioso, com atividades em São Vicente
de Minas/MG. 2. Os autos do presente IPL foram inicialmente distribuídos à Subseção Judiciária
de  Lavras,  em  16/04/2013.  Todavia,  diante  da  prática,  na  espécie,  de  outros  crimes,  como
ocultação de bens e lavagem de dinheiro (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.613/98), com a redação dada
pela Lei nº 12.683/2012, o representante do Ministério Público Federal requereu ao Juízo declínio
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dos autos do caderno investigativo à Vara Especializada da capital do Estado, de acordo com a
Resolução nº 600-21/2003 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O Julgador entendeu, no
entanto,  descaber a apreciação da natureza da infração penal sob investigação,  para fins de
solução de pedido relacionado à definição da competência para processamento de futura ação
penal,  determinando  a  devolução  dos  autos  ao  MPF,  destinatário  final  das  investigações
conduzidas pela autoridade policial, nos termos da Resolução nº 63/2009 do Conselho de Justiça
Federal. 3. Em 20/02/2014, os autos foram distribuídos, de forma automática, à 11ª Vara Federal
da Seção Judiciária de Minas Gerais,  que,  em 10/03/2014, proferiu despacho determinando a
redistribuição do feito à 5ª Vara Federal  Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro e
Lavagem de  Valores  e  1º  Juizado  Especial  Federal.  4.  O  Procurador  da  República  oficiante
requereu  em  Juízo  o  declínio  do  procedimento  à  Subseção  Judiciária  de  Lavras/MG,  ou,
subsidiariamente, fosse suscitado conflito de competência, sob a alegativa de que a competência
da Vara Especializada cingia-se aos crimes descritos no art.  10 da citada Resolução n.º 600-
021/2003,  não  se  espargindo,  pois,  sobre  os  delitos  antecedentes  à  pratica  de  lavagem  ou
ocultação de bens, direitos e valores. Mencionou que a ampliação imoderada da competência
dessas  varas,  além de ir  de encontro  aos normativos  internacionais  aplicáveis  á  especie,  se
apresenta como providência indesejada, capaz de obstruir a correta e rápida apuração dos crimes
para os quais foram criadas, em inequívoco prejuízo à persecução criminal. Salientou, ainda, que
a separação de processos é a melhor medida a ser adotada, já que se apura suposta prática de
diversos crimes antecedentes,  em tese,  por  43 (quarenta e  três)  indiciados,  para prestigiar  e
otimizar a eficácia da persecução penal,  com punição dos autores e partícipes dos crimes de
lavagem de dinheiro e de organização criminosa demonstrados nos autos. Destacou, por fim, que
os crimes antecedentes apurados nas investigações preliminares, notadamente os previstos nos
artigos 171, caput, 149, § 10, inc. II, e 207, § 1º, todos do Código Penal, foram praticados, em
tese, em diversos Municípios, localizados na região sul de Minas Gerais e na Bahia, de modo que,
no presente caso, à luz das normas processuais, determina-se a competência para o processo e
julgamento  de  todas  as  infrações  antecedentes  ao  delito  de  lavagem,  conexas  entre  si,  na
Subseção Judiciária de Lavras/MG, cuja jurisdição se projeta sobre o maior número de Municípios
onde foram praticados os aludidos crimes. 5. Discordância da Magistrada. 6. Remessa dos autos
a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Aplicação analógica ao art. 28 do Código de Ritos
Penais. 7. Conhecimento da remessa. 8. Autos do presente IPL que devem tramitar perante a vara
especializada. 9. Apuratório que foi remetido inicialmente ao Juízo da vara especializada, dada a
existência de indícios da pratica do crime de lavagem de dinheiro, quando já estava evidente a
prática dos delitos antecedentes e conhecidos os locais em que perpetrados, havendo, inclusive,
pronunciamentos sobre pedidos cautelares formulados.  10.  Clara conexão entre os delitos de
lavagem de dinheiro e organização criminosa com os outros delitos antecedentes, a remendar
concentração no mesmo juízo,  para serem evitadas decisões conflitantes. 11. Precedentes do
Supremo Tribunal federal, do Superior tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais (STF
- HC: 104779 RJ, Primeira Turma, Data de Publicação: Publicação: 30-05-2011; STJ - CC: 113847
PR  2010/0162802-2,  Terceira  Seção,  Data  de  Publicação:  DJe  17/10/2013;  TRF-2  -  CJ:
201102010176724, Segunda Turma Especializada, Publicação: 20/04/2012; e TRF-3 - HC: 16142
MS 2011.03.00.016142-8, Data de Julgamento: 15/08/2011, Quinta Turma). 12. Atribuição para a
investigação de todos os crimes pelo Procurador da República oficiante que deve se dar junto à 5ª
Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais Especializada em Crimes contra o Sistema
Financeiro e Lavagem de Valores.

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

164. Processo: JF-OSA-0003291-41.2013.4.03.6108-
INQ

Voto: 7657/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO  MEDIANTE  COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE CHEQUE FALSIFICADO DE CORRENTISTA DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL
(CP, ART. 171). MPF: DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DO LOCAL DO DANO EFETIVO
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À VÍTIMA E DA REALIZAÇÃO DOS SAQUES. DISCORDÂNCIA DO JUIZ. (CPP, ART. 28 C/C
ART. 62, IV). CONSUMAÇÃO: LOCAL DO EFETIVO PREJUÍZO À VÍTIMA, OU SEJA, LOCAL DA
AGÊNCIA EM QUE A VÍTIMA MANTINHA CONTA. CPP, ART. 70. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO
DE COMPETÊNCIA. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato (CP,
art.  171)  praticado  por  agente  que  possui  conta  bancária  em banco  privado  em Osasco/SP,
consistente na compensação de cheque falsificado de correntista de agência bancária da Caixa
Econômica  Federal  localizada  em  Bauru/SP.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante,  sob  a
alegação  de  que  a  jurisprudência  dominante  do  STJ  teria  fixado  a  competência  para
processamento e julgamento desse delito no local da agência da vítima, requereu o declínio de
competência  à  Justiça  Federal  de  Bauru/SP.  3.  O  Juiz  Federal,  por  sua  vez,  recebeu  a
manifestação  como  arquivamento  indireto  e  manteve  a  competência  para  conhecimento  da
matéria,  sob  o  argumento  de  que  a  volatilidade  da  jurisprudência  do  STJ,  aliada  à  melhor
possibilidade de comprovação dos fatos no lugar de recebimento da vantagem indevida, seriam
suficientes para afirmar sua competência, incidindo no caso a Súmula 48 do STJ, determinando a
remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins do art. 28 do CPP c/c art.
62, IV, da LC nº 75/93. 4. Consoante recente 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.
Precedente da 2ª CCR/MPF: IPL nº 0007421-24.2014.4.05.8100, Voto nº 2298/2015, 619ª Sessão
de Revisão, de 29/04/2015, unânime. 5. Nesse contexto, a teor do art. 70 do CPP, a competência
deve ser firmada pelo lugar da consumação do delito, in casu, o Município de Bauru/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.  Insistência  no  declínio  de
competência.

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

165. Processo: JF-RJ-0506229-85.2016.4.02.5101-
PIMPCR

Voto: 7658/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Comunicação  de
movimentação financeira atípica por parte de pessoa jurídica. 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 (duplicata simulada). Informação da
Receita Federal dando conta da inexistência de constituição constituição de crédito tributário em
face da empresa investigada. 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.

166. Processo: JF/CE-0003124-03.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 7625/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO
CP).  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  SEGURO  DESEMPREGO.  MPF:  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO  ANCORADO  NA  INDETERMINAÇÃO  DA
AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART.
28 DO CPP E ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE DILIGÊNCIAS JÁ
EFETUADAS.  POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  OUTRAS  MEDIDAS  ELUCIDATIVAS.
PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL  PELO  PROCURADOR  OFICIANTE.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 69 DESTE COLEGIADO. 1. Inquérito policial que foi instaurado
para  apurar  suposta  prática  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º),  tendo  em  vista
recebimento indevido de seguro desemprego. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo
pelo  Procurador  da  República  oficiante,  com arrimo na  indeterminação da  autoria  delitiva.  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 prematuro. = 6.
Atual estágio da persecução criminal que apenas admitiria 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.  7.
Pendência  de  análise  de  diligência  já  efetuada.  Viabilidade,  ainda,  de  realização  de  outras
medidas elucidativas. 8. Prosseguimento da persecução criminal pelo Procurador da República
oficiante, nos moldes do recente Enunciado nº 69 deste Colegiado.

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.

167. Processo: JF/CE-0005074-47.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 7645/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime roubo tentado (CP, art.  157,  § 2º,  inc.  I  cc.  o art.  14.  inc.  II)
praticado em desfavor de Agência da Receita Federal do Brasil, em 10.02.2014, no Município de
Caucaia/CE. Relato de que 01 (um) indivíduo não identificado, com uso de arma de fogo, tentou
roubar o local; no entanto, foi repelido pelo vigilante, que foi alvejado, tendo o suspeito fugido do
local. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Vítima que afirmou não
possuir  condições  de  reconhecer  a  fisionomia  do  suspeito,  que  se  encontrava  de  capacete.
Ausência de testemunhas e de vigilância eletrônica. Inexistência de elementos mínimos da autoria
delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as
ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal
Federal.

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

168. Processo: JF/MOC-0009936-
84.2015.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 7629/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. USO
IRREGULAR DE RÁDIO PX. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO
ANCORADO NA ATIPICIDADE PENAL.  DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADO. REMESSA DOS
AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, LC Nº 75/93). FATO TÍPICO
QUE  SE  AMOLDA  AO  ART.  183  DA  LGT.  UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTO  SEM
HOMOLOGAÇÃO  DA  ANATEL.  POTENCIALIDADE  LESIVA  DO  ATO.  PRESENÇA  DE
ELEMENTO SUBJETIVO.  EXIGIBILIDADE DE COMPORTAMENTO DIVERSO.  DESIGNAÇÃO
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DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Procedimento investigativo instaurado para apurar suposto crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97,
tendo em vista apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de Rádio PX, usado sem autorização
da  Agência  Nacional  de  Telecomunicações   ANATEL.  2.  O  Procurador  oficiante  requereu  o
arquivamento  do  apuratório  ancorado  na  atipicidade  penal  da  conduta  investigada.  3.
Discordância do Magistrado. 4. Remessa dos autos vieram a este Colegiado (art. 28 do CPP cc. o
art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Arquivamento inadequado. 6. Fato típico que se amolda ao art.
183  da  LGT.  7.  Investigado  que  fez  uso  de  equipamento  não  passível  de  homologação  ou
certificação pela  ANATEL,  circunstância  que ensejaria  o  indeferimento  de eventual  pedido de
autorização para funcionamento. Em situações tais, a agência reguladora informa, em suas notas
técnicas,  que  o  certificado  de  homologação  atesta  que  o  equipamento  possui  características
compatíveis para o uso de telecomunicações no Brasil, com o objetivo de garantir qualidade e
segurança do serviço, sendo obrigatório para produtos que empregam frequência radioelétricas,
pois, tecnicamente, a área de cobertura de um sistema de telecomunicações é avaliada não só
pela potência do transmissor, mas, também, pelo conjunto transmissor (sistema irradiante). 8. Uso
de  equipamento  como  esse  que  manifesta  séria  e  concreta  reprovabilidade  na  conduta
perpetrada, afastando a boa-fé e desvelando a potencialidade lesiva do ato, o elemento subjetivo
e a exigibilidade diversa do comportamento. 9. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

169. Processo: JF-OUR-0000480-52.2016.4.03.6125-
INQ

Voto: 7608/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 25ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OURINHOS/SP

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  (CP,  artigo  342).  Testemunha  de
reclamatória  trabalhista  que  afirmou,  em  Juízo,  que:  trabalhou  com  a  reclamante;  que  se
deslocava de sua casa ao local de trabalho e vice versa no ônibus fornecido pela reclamada; que
utilizava  o mesmo ônibus que a reclamante;  que não era possível  de se chegar ao local  de
trabalho valendo-se do transporte público porque havia incompatibilidade entre os horários deste
e os horários da jornada de trabalho, salientando que o primeiro horário do transporte público era
às 08h10; que aos domingos a situação era pior ainda porque tinha menos ônibus e que era
impossível  de  se  chegar  ao  local  de  trabalho  de  circular..  Entretanto,  a  própria  reclamante
sustentou, em depoimento, que utilizou o transporte público para chegar ao local de trabalho em
domingos  e,  para  tanto,  recebeu  vale-transporte.  Ademais,  a  reclamada  juntou  documento
expedido por empresa de ônibus, atestando a existência de transporte público no trecho entre a
sede da empresa e a cidade onde reside a reclamante em horários compatíveis com sua jornada
de trabalho. Promoção de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República
oficiante, com amparo na ausência de dolo na conduta perpetrada. Discordância do Magistrado.
Remessa dos autos vieram a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar
nº 75/930. Razão assiste ao Membro do Parquet Federal.  Em sede policial,  a investigada foi
ouvida, aduzindo que a informação prestada em juízo foi obtida por ela por terceiros, já que nunca
se utilizou de transporte público aos domingos, não tendo ciência de que referida informação era
inverídica. Ausência de comprovação de que a investigada tivesse vontade e consciência voltada
ao falseamento da verdade, ou seja, não restou evidenciada má-fé e intenção de enganar o juízo
ou de prestar informações inverídicas, mas, ao que tudo soa, apenas avaliou de forma imprecisa a
realidade quanto a existência ou não, e horários, de transporte público, aos domingos, no trecho
rodoviário entre Ourinhos e a empresa reclamada. Imprescindibilidade, para a configuração do
crime de falso testemunho, de que haja contradição entre o dito da testemunha e a realidade
objetiva de que tem ciência.  No particular,  da leitura das afirmações adversadas, verificam-se
contradições  desinfluentes  ao  deslinde  da  causa,  denotando  simples  diferença  de  percepção
sensorial e cognitiva acerca de fatos narrados. Pela teoria subjetiva delimitadora do tipo penal em
apreço, a pequena dessemelhança entre as declarações e a realidade fática, somada à ausência
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de indício que aponte dissensão entre elas e a ciência da inveracidade, implica a não ocorrência
do delito. Insistência no arquivamento do feito.

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

170. Processo: JF-PA-0030355-40.2015.4.01.3900-
INQ

Voto: 7673/2016 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  MPF:
NULIDADE DA PROVA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC
75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
o  suposto  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A)  devido  a  apreensão,  na  residencia  da
investigada, de diversas mercadorias com suspeita de falsificação e internalização clandestina no
território nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por
entender haver nulidade insanável na atuação policial, haja vista que o ingresso na residência da
investigada teria  se dado em razão de consentimento expresso por pessoa não residente no
imóvel (ex-namorado que estava ali para devolver as chaves da residencia à investigada, que se
encontrava viajando). Ainda, asseverou que o ingresso da autoridade policial se deu em razão de
noticia anônima, desacompanhada de outros indícios que demonstrassem o estado de flagrância,
o que legitimaria a entrada na residência sem autorização policial. 3. O Juiz Federal, por sua vez,
considerou não haver nulidade na ação policial, uma vez que o ingresso na residência teria sido
consentida por pessoa que detinha as chaves do imóvel e assentida pelo irmão da investigada
que se encontrava no interior da residência. Ainda, aventou a hipótese da versão apresentada
pelo ex-namorado da investigada ser falsa, podendo o mesmo ser morador da residência e ter
declarado o contrário apenas para se desincumbir da responsabilidade pela prática criminosa. Por
fim, entendeu que o estado flagrancial  legitimaria a suposta ausência de consentimento.  4. A
Constituição  Federal  em seu  art.  5º,  XI  disciplina  que  a casa é asilo  inviolável  do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 5. No caso,
apesar da aparente nulidade das provas obtidas, prematura a conclusão de nulidade na atuação
policial  nesta  fase  da  persecução  penal,  tendo  em vista  existirem aspectos  a  serem melhor
elucidados durante a instrução processual. 6. Nessa esteira, é necessária dilação probatória no
sentido de se verificar  com exatidão se o ex-namorado da investigada ostentava situação de
morador do imóvel, já que se provada tal situação seu consentimento supriria a análise acerca do
estado  de  flagrancia,  além  da  ausência  de  autorização  judicial  para  se  adentrar  no  imóvel,
validando,  assim,  as  provas  obtidas.  7.  Ainda,  verifica-se  que  no  presente  momento  sequer
existem elementos suficientes a delimitar-se a conduta delitiva, se contrabando, descaminho ou
violação de direitos autorais, haja vista a necessidade da realização de novo exame pericial nas
mercadorias  que  permita  elucidar  sua  autenticidade,  além  da  colheita  de  elementos  que  se
prestem a desvendar a origem das mercadorias apreendidas. 8. Tal necessidade de delimitação
do tipo se justifica, pois nos crimes permanentes a flagrância se protrai no tempo, o que tornaria
lícita a entrada forçada no imóvel mesmo sem autorização judicial ou consentimento do morador.
9. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal  para prosseguir  na persecução
penal.

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

171. Processo: JF/SP-0001185-13.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7653/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME PREVISTO NO ART.  33,  C/C ART. 40,  I,  AMBOS DA LEI  Nº
11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93, ART. 62, INC. IV). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime
previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 15
sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  A Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender atípica a conduta. 3. A Juíza
Federal, por sua vez, indeferiu o arquivamento, por entender que a conduta configura o crime
descrito no art. 33, § 1º, I da Lei nº 11.343/06. 4. A conduta do investigado se amolda, prima facie,
ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/06, diante da importação de insumo ou matéria-prima para a
produção/confecção do entorpecente.  Precedentes (AgRg no AREsp 892.613/SP, Rel.  Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016;
AgRg  no  HC  339.254/SP,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
16/06/2016, DJe 28/06/2016) 5. Assim, independentemente de a importação das sementes de
maconha ter se dado para consumo próprio, ou para cultivo e posterior revenda da substância
entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,
que  será  devidamente  avaliada  na  instrução  processual.  6.  Ainda,  deve-se  investigar,
cuidadosamente, os antecedentes criminais do destinatário das drogas e a destinação que seria
dada a encomenda ilícita, além de outros possíveis indícios de narcotraficância. 7. Designação de
outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

172. Processo: JF/SP-0001552-37.2015.4.03.6181-
PIMP

Voto: 7607/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento investigatório. Suposto crime de descaminho (CP, artigo 334). Ilusão no pagamento
de tributos calculados no valor de R$ 6.390,00 (seis mil trezentos e noventa reais). Promoção de
arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República oficiante, com amparo na
aplicação  do  princípio  da  insignificância,  por  reputar  inexpressiva  a  ofensa  ao  bem  jurídico
tutelado, considerando como parâmetro,  para tal  fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil  reais)
definido no art.  20 da Lei  nº  10.522/2002,  alterada pela  Lei  nº  11.033/2004.  Discordância  do
Magistrado.  Remessa  dos  autos  vieram  a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do
Ministério Público Federal (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inc. IV, da
Lei  Complementar  nº  75/930.  Razão  assiste  ao  Membro  do  Parquet  Federal.  Ausência  de
reincidência  delitiva  ou  mercadorias  proibidas  (v.  pesquisa  às  fs.  32  e  32v).  Aplicação  do
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR: Admite-se o valor fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº 10.522/2002
(R$ 10.000,00)  como parâmetro  para a  aplicação  do princípio  da  insignificância  ao crime de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  (61ª  Sessão  de  Coordenação,  de
04.03.2013).  Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1407962/PR, Sexta
Turma, DJe 04/08/2014; AgRg no REsp 1428637/RS, Quinta Turma, DJe 17/06/2014). Insistência
no arquivamento do feito.

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

173. Processo: JF/SP-0001663-07.2015.4.03.6121-
INQ

Voto: 7613/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. REVISÃO (CPP, ART.
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28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime
previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de
sementes de maconha (Cannabis Sativa Linneu), oriundas do exterior. 2. Consta dos autos que o
investigado teria importado as referidas sementes em três ocasiões, tendo importado 17 sementes
na primeira vez, um mês após mais 15 sementes e, por fim, 11 sementes. Inquirido, o investigado
declarou  ser  portador  de  toxoplasmose  e  aposentado  por  invalidez,  sendo  que  faria  uso
terapêutico da planta. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos
entendendo  que  houve  tentativa  da  prática  do  crime  descrito  no  art.  28,  §  1º,  da  Lei  nº
11.343/2006, consignando, no entanto, que a lei não teria contemplado sanção para a tentativa.
Ainda, defendeu que a pequena quantidade de sementes importadas comportaria a aplicação do
princípio da insignificância. 4. A Juíza Federal, por sua vez, indeferiu o arquivamento, por entender
que apesar da conduta não se subsumir a nenhuma figura típica da Lei 11.343/2006, restaria
configurado  o  crime  de  contrabando,  no  que  não  seria  cabível  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância  ante  as  diversas  importações  de  sementes  de  maconha.  5.  A importação  de
matéria-prima  proibida  é  incompatível  o  princípio  da  insignificância,  diante  da  lesão  ao  bem
jurídico  tutelado  (saúde  pública)  e  considerados  os  valores  ético-jurídicos  que  o  sistema
normativo-penal resguarda. Precedente (AgRg no REsp 1442224/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS  JÚNIOR,  SEXTA TURMA,  julgado  em 24/05/2016,  DJe  13/06/2016)  6.  Mesmo  que  se
entenda que a conduta ora em exame se amolda ao tipo penal do contrabando, a aplicação do
princípio  da  insignificância  mostra-se  inviável.  Precedentes  STJ  e  STF.  7.  Ainda,  deve-se
investigar, cuidadosamente, os antecedentes criminais do destinatário das drogas e a destinação
que seria dada a encomenda ilícita e outros possíveis indícios de narcotraficância, no que parece
precipitado  afirmar,  neste  momento  procedimental,  que  a conduta  é  irrelevante para o  direito
penal. 8. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

174. Processo: PRM-JND-3422.2015.000172-4-INQ Voto: 7643/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 17.09.2014, no Município de
Campo Limpo/SP. Relato de que 02 (dois) indivíduos não identificados, com uso de arma de fogo,
renderam funcionário (carteiro) da agência dos Correios, subtraindo todas as encomendas que se
encontravam no veículo da empresa pública, além de 01 (um) aparelho sonoro do referido carro.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Vítima que  afirmou não
possuir condições de reconhecer a fisionomia dos suspeitos, que se encontravam de boné e de
óculos escuros. Ausência de testemunhas. Local da abordagem bastante ermo. Inexistência de
elementos  mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de Ritos Penais e do
Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

175. Processo: SPF/BA-01090/2013-INQ Voto: 7606/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE PAULO AFONSO/BA

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

Ementa: nquérito  policial.  Suposta  prática  do  crime  do  art.  183  da  Lei  nº  9472/97.  Radiodifusão.

79



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

Retransmissão de televisão. Promoção de arquivamento do apuratório em Juízo pela Procuradora
da República oficiante, com amparo na ausência de dolo na conduta perpetrada. Discordância do
Magistrado.  Remessa  dos  autos  vieram  a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do
Ministério Público Federal (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inc. IV, da
Lei  Complementar  nº  75/930.  Razão  assiste  ao  Membro  do  Parquet  Federal.  Acordo  de
cooperação nº 02/2012 estabelecido entre a Agência Nacional de Telecomunicações  ANATEL e o
Ministério  das  Comunicações  para  postergação  da  interrupção  cautelar  das  estações
'clandestinas'  enquanto não atendida a política pública de existir  no Município,  no mínimo, 03
(três) entidades regularmente outorgadas e instaladas para transmitir à população programação
de  radiodifusão  de  sons  e  imagens.  Atividade  de  telecomunicação  irregular  tolerada
temporariamente  pelo  Estado.  Ausência  de  tipicidade  conglobante.  Crime  não  configurado.
Insistência no arquivamento do feito.

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

176. Processo: SRPF-AP-00107/2014-INQ Voto: 7628/2016 Origem: GABPR7-NFS - NAYANA 
FADUL DA SILVA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIMES CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, I E II C/C LEI Nº 4.729/65, ART. 1º, I) E DESCAMINHO
(CP,  ART.  334).  CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR  A  ATRIBUIÇÃO  DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ 1.  Conflito  negativo  de  atribuições instaurado
entre  membros da PR/PA,  ora  suscitante,  e  da PR/AP,  ora  suscitada,  nos autos de inquérito
policial em que se apura a suposta prática de crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90 c/c
Lei nº 4.729/65, art. 1º, I) e de descaminho (CP, art. 334), pelos gestores de empresa privada. 2. O
Procurador da República oficiante em Macapá/AP encaminhou os autos à PR/PA, ao argumento
de que a apreensão das mercadorias teria se dado em Belém, tendo o crime de descaminho se
consumado naquela localidade.  3.  A Procuradora da República oficiante  na PR/PA suscitou o
presente conflito de atribuições, consignando que o IPL investiga tanto o crime de descaminho
quanto os crimes contra  a ordem tributária.  Nessa esteira,  a apreensão das mercadorias em
Belém/PA teria apenas dado ensejo a instauração da ação fiscal, a qual constatou a prática do
crimes contra a ordem tributária e descaminho pela Receita Federal no Estado do Amapá/AP.
Aduziu, ainda, que o crime de descaminho já estaria prescrito, razão pela qual não teria atribuição
para atuar no feito. 4. De fato, considerando que o crime de descaminho possui natureza formal, e
tendo os fatos ocorridos em 11/11/06, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, já que decorridos mais de 08 anos da data do crime. 5. A questão deve ser resolvida à luz
do art. 70 do Código de Processo Penal, que determina a competência do Juízo do lugar em que
se consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de
execução.  6.  Assim,  remanescendo  tão  somente  os  crimes  contra  a  ordem  tributária,  e
considerando que a verificação do crime se deu por meio da ação fiscal ocorrida na cidade de
Macapá/AP, a atribuição para atuar no feito pertence ao Procurador da República oficiante na PR-
AP . 7. Pelo conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito,  por sua
procedência para reconhecer a atribuição da Procuradoria da República no Amapá.

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

177. Processo: 1.19.001.000110/2016-18 Voto: 7624/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR ÍNDIO CONTRA ÍNDIO
DENTRO  DE  RESERVA  TRIBAL.  POSSÍVEL  OMISSÃO  DE  SERVIDORES  DE  SAÚDE.
PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DO APURATÓRIO AO MPE ANCORADO NA
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  FEDERAL.  REVISÃO  (ENUNCIADO  32  DESTA  2ª  CCR).
ATRIBUIÇÃO  DO  MPF  PARA INVESTIGAR  O  CASO.  DIREITO  À  VIDA.  DIREITO  SOCIAL
ESSENCIAL DOS INDÍGENAS À SAÚDE. OMISSÃO NO DEVER DA UNIÃO DE ASSEGURAR E
PRESTAR  DE  FORMA  EFICIENTE  TAL  DIREITO.  FATALIDADE  QUE  SE  DENTRO  DO
TERRITÓRIO  TRIBAL.  INFRAÇÃO  QUE  AFETA  TODA  ETNIA.  ESPECIAL  INTERESSE
FEDERAL  NA  PRESERVAÇÃO  INDÍGENA.  NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIA  PARA  O
ESCLARECIMENTO DOS FATOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato
autuada para apurar possível crime de homicídio praticado por indígena contra indígena, dentro
da aldeia tribal. Segundo representação, no dia 10/05/2015, na Aldeia Lagoa Torta, teria falecido
uma  criança  recém-nascida  indígena,  vítima  de  maus  tratos  pelos  pais  (a  genitora  viveria
embriagada),  tendo  a  situação  restado  agravada ante  a  omissão  dos  profissionais  da  saúde
responsáveis pelo atendimento na aldeia, que não identificaram a causa da morte do bebê, não
tendo sido o infante, sequer, sepultado adequadamente. 2. Promoção de declínio de atribuições
do apuratório ao Ministério Público Estadual pelo Procurador oficiante, sob alegativa de que os
fatos relatados não dizem respeito a interesses intrínsecos às etnias indígenas, no que concerne
aos seus costumes,  tradições e  problemática  de demarcação de terras,  pelo  que  afastada a
competência da Justiça Federal para apreciação do caso 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara
de  Coordenação  e  Revisão,  nos  termos  do  Enunciado  nº  32.  4.  Declínio  inadequado.
Competência da Justiça Federal  para analisar o feito (interpretação sistemática dos arts. 109,
incisos IV, IX e XI, e 231, ambos da CF, cc. o art. 6º do CP). 5. O conceito de direitos indígenas
engloba os direitos individuais dos índios e os relativos à organização social, aos costumes, às
línguas, crenças e tradições das comunidades indígenas e aos direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam. O crime em tela se deu contra a vida de membro de etnia indígena
perpetrado por outro membro dentro da reserva étnica, protegida pela Constituição Federal, no
art. 231, caput, o que atrai a competência federal por força do art. 109, inc. XI, já que a conduta
em questão pôs em risco a organização da própria comunidade. 6. Ademais, os fatos examinados
versam,  também,  paralelamente,  sobre  direito  social  de  indígena  à  escorreita  e  essencial
prestação de serviço público de saúde, mostrando-se desinfluente o delito ter atingido, a priori,
apenas, 01 indivíduo componente do grupo tribal, o qual, também, foi vitimizado pela infração, já
que afetada a integralidade da comunidade e os direitos e garantias a ela inerentes, em razão da
precária assistência à saúde a toda a tribo.  7. A União tem o dever de prestar eficientemente o
serviço à saúde indigenista, por meio do Distrito Sanitário Especial  Indígena  DSEI, órgão da
Secretaria Especial  de Saúde Indígena  SESAI.  Cabe à SESAI (órgão parceiro da Fundação
Nacional do Índio  FANAI) coordenar e executar o processo de gestão do Subsistema de Atenção
à Saúde Indígena em todo Território Nacional, articulando e avaliando ações de atenção à saúde
no  âmbito  do  subsistema  de  saúde  indígena,  identificando,  organizando  e  disseminando
conhecimentos  referentes  à  saúde  indígena  e  estabelecer  diretrizes  e  critérios  para  o
planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações de saneamento ambiental e de
edificações nos DSEIs (Decretos nº 7.335/10 e nº 7.336/10). 8. A Constituição Federal de 1988,
sensível  às  particularidades  da  cultura  silvícola,  estabeleceu  o  regime  jurídico  constitucional
próprio  dos  indígenas,  preordenando  um conjunto  de  normas  para  efetivamente  proteger  os
direitos e interesses dos índios. Sob esse aspecto, não se pode conceber que um direito tão
relevante seja subtraído deste sistema especial de proteção, à conta de não ser expressivo o
grupo tribal vitimizado, nem que não tenha havido mácula a este serviço federal. É dizer: o grupo
humano em comento é minoria (em extinção),  pelo que a União detém especial  interesse na
preservação  desta  etnia  (máxime diante  da  extrema  vulnerabilidade),  ou  seja,  tem a  missão
constitucional  (art.  231  da  CF)  de  proteger  os  direitos  das  comunidades  indígenas.  9.  A
Convenção nº 169 da OIT (Decreto nº 5.051/2004, art. 25), também, tem por marca, dentre outras,
obrigar  os  governos  a  assumirem  a  responsabilidade  de  desenvolver  ação  coordenada  e
sistemática  de  proteção  dos  direitos  dos  povos  indígenas,  garantindo  o  respeito  pela  sua
integralidade,  com  pleno  gozo  dos  direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais.  10.  Não
homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público
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Federal para dar prosseguimento às investigações.

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.

178. Processo: 1.00.000.007794/2016-52 Voto: 7630/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 288 DO CP E NO ART. 16
DA  LEI  Nº  7.492/86.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO
ANCORADO NA AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO INVESTIGADO NO CRIME DE
LAVAGEM DE ATIVOS. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª
CCR (ART. 28 DO CPP E ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). INDÍCIOS E PROVAS DE AUTORIA
E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial  que foi  instaurado para apurar
suposta prática dos crimes previstos no art. 288 do CP e no art. 16 da Lei nº 7.492/86 por gerente
de banco privado, em agência do Município de Campo Bom/RS. Oferecimento de denúncia em
relação a outros investigados. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador
da República  oficiante,  em relação  ao citado  investigado  gerente  do  banco,  com amparo  na
ausência de provas da participação no crime de lavagem de dinheiro. 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. Atual estágio da persecução criminal que apenas admitiria 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. 6. A despeito de ter o Membro ministerial sustentado a tese de que o investigado não
concorreu para a lavagem de ativos porque auxiliou na movimentação de dinheiro na conta da
esposa de (...), que não teria perpetrado branqueamento, o próprio investigado declarou que: (...)
possuía uma conta em nome próprio na agência CAMPO BOM, porém o mesmo movimentava
com maior  freqüência a conta de sua esposa..  7.  Ainda, como bem realçou e exemplificou o
Julgador:  Em  razão  do  contexto  dos  fatos  investigados  (formação  de  quadrilha,  instituição
financeira  irregular  e  lavagem  de  dinheiro),  a  orientação  de  um  gerente  bancário  para  o
fracionamento das operações financeiras (smurfing),  além de violar  as regras de compliance,
encerra  fortes indícios da deliberada concorrência  deste  para a  asseguração da oculação da
prática de ilícito(s) criminal(is) pelo correntista, independentemente da conta corrente para a qual
se aplica a orientação, sobretudo pelo seu caráter genérico e por seu potencial lesivo ao Sistema
Financeiro  Nacional..  8.  Por  fim,  no  mesmo  sentido,  são  oportunas  as  palavras  trazidas  no
relatório da Autoridade Policial: Ademais, pelo conhecimento popular da condição de 'doleiro' de
(...)  e  os  vultosos  valores  movimentados  em sua  conta  bancária,  não  resta  dúvida  que  (...),
conhecendo  a  ilicitude  das  negociações,  colaborou  de  forma  vital  para  perpetuação  da
organização criminosa por longo período de tempo.. 9. Logo, por força do princípio in dubio pro
societate,  havendo  indícios  e  provas  de  autoria  e  materialidade  delitivas,  não  se  impõe  o
arquivamento dos autos em questão.  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.

179. Processo: 1.00.000.008670/2016-94 Voto: 7670/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  POSSÍVEL CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL (LEI  Nº
7.492/86,  ART.  20).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO
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QUANTO A UM DOS INDICIADOS. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART.
28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  FINANCIAMENTO.  INDÍCIOS  DE  APLICAÇÃO  EM
FINALIDADE  DIVERSA.  ARQUIVAMENTO  IMPLÍCITO  EM  RELAÇÃO  A  UM  DOS
INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de ação penal na qual se apura a prática dos crimes previstos
no art. 171, § 2º, I e § 3º do Código Penal e no art. 20,da Lei nº 7.492/86, em razão da obtenção
de financiamento para a compra de imóvel rural, destinado ao assentamento de famílias, obtido
através do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, junto a instituição financeira, por Associação de
Moradores,  tendo  o  imóvel  sido  abandonado  e  vendido  a  terceiros  pelo  responsável  da
associação. 2. O membro ministerial ofereceu denuncia pelo crime de estelionato (CP, art. 171, §
2º, I e § 3º) e promoveu o arquivamento quanto ao crime contra o Sistema Financeiro Nacional, já
que em seu entender o financiamento previa a utilização da verba para compra de um imóvel
rural, fato que realmente teria ocorrido, afastando assim a tese do desvio de finalidade. 3. O Juiz
Federal, contudo, discordou das razões do órgão ministerial, já que existentes indícios de que o
financiamento teria servido para o denunciado adquirir o imóvel por meio de pessoa interposta
(Associação) e posterior apropriação pessoal do bem, resultando toda a ação na alienação do
imóvel a terceiro, em possível desvio da finalidade do contrato firmado. Ainda, teria suscitado a
necessidade  de  manifestação  do  MPF  quanto  a  um  dos  indiciados,  presidente  da  referida
associação,  já  que  o procurador oficiante  se  manteve  silente  em relação a ele.  4.  Quanto  a
ausência de manifestação do MPF em relação a um dos investigados, tem-se que se o órgão
ministerial tem conhecimento de todos os fatos investigados e, na exordial acusatória, deixa de
incluir  algum réu ou deixa de imputar-lhe algum delito,  presume-se que inexistam indícios de
autoria e de materialidade delitiva suficientes a ensejar a propositura da ação penal, surgindo,
então,  a  figura  do  arquivamento  implícito.  5.  No  entanto,  inexiste,  no  ordenamento  jurídico,
dispositivo legal  que preveja esse tipo de arquivamento,  pois,  ao contrário,  o art.  28 do CPP
determina que tal requerimento seja expresso. 6. Em relação ao crime previsto no art. 20, da Lei
nº 7.492/86, observando a sucessão dos fatos, verifica-se a existência de indícios aptos a indicar
que  o  denunciado,  de  fato,  aplicou  o  financiamento  em  finalidade  diversa  da  estipulada  no
contrato. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal que deverá analisar se,
em  sua  compreensão,  existem  (ou  não)  elementos  suficientes  para  fins  de  instauração  de
persecução penal, ou promover o arquivamento, de forma fundamentada e expressa, em relação
ao outro indiciado, além de prosseguir na persecução penal quanto ao crime previsto no art. 20,
da Lei nº 7.492/86.

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.

180. Processo: 1.00.000.011250/2016-95 Voto: 7744/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CRIMES  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  (LEI  N.
7.492/86,  ART. 4º) E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (LEI Nº 8.137/90, ART. 5º, II).
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  N.  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento administrativo instaurado
para  apurar  a  possível  prática  de  crimes contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  e  Contra  as
Relações de Consumo, praticados, em tese, por diretores do Banco do Brasil. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender que algumas condutas se
traduzem em meras infrações administrativas, além da ausência de imputação individual para os
supostos crimes noticiados. 3. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o
arquivamento, se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitiva,  após
esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos. 4. No caso, apesar da representação trazer noticia de condutas que podem configurar
crime contra o sistema financeiro e contra as relações de consumo, além de imputar a direção
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regional do Banco as referidas condutas, verifica-se que não foram realizadas diligências mínimas
a fim de buscar a autoria delitiva dos crimes, como, por exemplo, a oitiva dos representantes, para
que  estes  tenham  oportunidade  de  apresentar  elementos  probatórios,  o  que  revela  a
prematuridade do arquivamento e a necessidade de aprofundamento das investigações. 5. Ainda,
tendo  em vista  que  a  representação  traz  noticia  da  prática  de  crime  contra  as  relações  de
consumo, é necessária, também, manifestação quanto a uma suposta conexão entre àqueles e os
crimes contra o sistema financeiro nacional, pois, se inexistente, deverá ser procedido o declínio
de atribuição ao Ministério Público Estadual para análise desses fatos. 6. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

181. Processo: 1.16.000.001693/2016-16 Voto: 7622/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE ANFETAMINA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC.
IV).  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de noticia de fato instaurada 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 que servidor público da Agência Nacional de Aviação Civil  ANAC recebeu, por três vezes,
encomenda oriunda da Holanda contendo cafeína e anfetamina. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento dos autos entendendo que os elementos coligidos aos autos
não seriam suficientes para imputar ao servidor público a prática do crime, já que o mesmo teria
negado  a  importação.  3.  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,  apenas  seria  admitido  o
arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou  materialidade  delitivas,  após
esgotadas  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos. 4. Na hipótese em exame, existe a comprovação da materialidade além de indícios
suficientes de autoria, já que o investigado teve, por três vezes, correspondência endereçada a
ele,  inclusive  constando  corretamente  seu  endereço  de  trabalho,  de  encomenda  contendo
substância psicotrópica oriunda da Holanda, país no qual já estivera por duas vezes. 5. Dessa
forma, havendo materialidade delitiva comprovada e indícios suficientes de autoria, deve-se dar
prosseguimento a persecução penal com o oferecimento da denuncia. 6. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal.

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.

182. Processo: 1.24.000.000222/2016-19 Voto: 7619/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO E DE ESTELIONATO
(CP, ART. 171, § 3º E 171, CAPUT). FRAUDES EM TRANSAÇÕES DE EMPRÉSTIMO JUNTO À
CEF.  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO ANCORADA NO SIGILO LEGAL
BANCÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO E NA INÉRCIA DO REPRESENTANTE EM APRESENTÁ-
LOS. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV) ARQUIVAMENTO INADEQUADO. CRIMES QUE
SE PROCEDEM MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. OBRIGATORIEDADE
DA AÇÃO  CRIMINAL.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  OUTRAS  DILIGÊNCIAS  PARA
BUSCA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato autuada
após representação dando conta de supostos crimes de estelionato majorado e de estelionato
(CP, art. 171, § 3º e 171, caput), tendo em vista fraudes em transações de empréstimo junto à
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Caixa Econômica Federal. 2. Narrou o representante que foi feito um empréstimo, em nome de
sua  esposa,  junto  à  CEF,  por  intermédio  de  terceiro  identificado.  Afirmou  que,  para  a
concretização do empréstimo, seria necessário abrir uma conta na instituição, tendo sua esposa
entregado ao agente cópia  de seus  documentos.  No  entanto,  ao procurar  saber  do valor  do
empréstimo no banco, ficou sabendo que já havia sido sacado e retirados um talão de cheque e
um cartão  de  crédito  em nome da  vítima.  3.  Promoção  de  arquivamento  do  apuratório  pelo
Procurador da República oficiante, com arrimo no sigilo legal bancário da documentação e na
inércia  do  representante  em  apresentá-los.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  (art.  62,  inc.  IV,  da  Lei  Complementar  nº  75/93).  5.  Arquivamento
inadequado.  6.  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,  em  decorrência  dos  princípios  da
obrigatoriedade da ação penal pública e do in dubio pro societate, sendo os crimes examinados
de ação penal pública incondicionada, apenas seria admitido o arquivamento do inquérito policial
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. 7.
Necessidade de realização de outras diligências para busca de provas de autoria e materialidade
delitivas. 8. 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.

183. Processo: 1.25.000.001119/2016-41 Voto: 7851/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTICIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALORES  INFERIORES  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Noticia de Fato instaurada em
virtude  de  Representação  Fiscal  Para  Fins  Penais,  com  o  escopo  de  apurar  o  crime  de
descaminho (CP,  artigo  334),  em razão  da  ilusão  de  tributos  no valor  de  R$ 1.097,27.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da
insignificância ao caso. 3. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, Admite-se o valor fixado
no art.  20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta.
(61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013). Contudo, no presente caso, não se afigura possível
a sua incidência devido à prática reiterada de delito da mesma natureza pelo investigado. 4. A
prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja considerado como destituído
de significação penal. A recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação,
demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede
que  o  fato  se  apresente  como  insignificante  perante  o  Direito.  Precedentes  (STF,  HC  nº
112.597/PR, 2ª Turma, Rel.  Ministra Cármen Lúcia,  DJe). 5. Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

184. Processo: 1.28.000.000797/2016-84 Voto: 7662/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, §3º). PROMOÇÃO DE
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ARQUIVAMENTO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE
DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO
À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Noticia de fato instaurada para apurar o possível cometimento do
crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), tendo em vista que empregadora teria deixado de assinar
a CTPS da empregada, a seu pedido, já que essa estaria pleiteando financiamento estudantil
(FIES) e a elevação de sua renda poderia inviabilizar a obtenção do benefício. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  entender  atípica  a  conduta,  já  que  a
empregadora teria, com atraso, realizado o registro na CTPS da empregada. Autos remetidos à 2ª
Câmara para fins do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Observa-se dos autos que não houve qualquer
diligência no sentido de verificar se a empregada conseguiu alcançar seu intento de ludibriar a
administração  pública,  no  que  não  há  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  da
ausência de justa causa para a persecução penal. 4. Somente após o exaurimento das diligências
capazes  de  esclarecer  o  ocorrido,  é  que  o  Ministério  Público  Federal  poderá  concluir,  sem
dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de
forma segura, o arquivamento do processo. 5. Não homologação do arquivamento e designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

185. Processo: 1.29.000.002124/2015-41 Voto: 7617/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 12.683/2012,
ART. 1º), SONEGAÇÃO FISCAL (LEI Nº 8.137/90, ART 1º OU 2º) E CONTRABANDO (CP, ART.
334).  NOVA  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR  PROCURADOR  DESIGNADO  PARA
PROSSEGUIR  NAS  INVESTIGAÇÕES.  REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).
ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  PENDÊNCIA  DE  RESPOSTA  A  OFÍCIO  EXPEDIDO  AO
ÓRGÃO  FAZENDÁRIO.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  QUANTO  AO
CRIME DE CONTRABANDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO MEMBRO DO MPF DESIGNADO
PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL,  NA QUALIDADE  DE  LONGA MANUS.  1.
Notícia de fato que foi instaurada para apurar supostos crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº
12.683/2012,  art.  1º),  tendo  em  vista  envio  ao  Ministério  Público  Federal  de  Relatório  de
Inteligência Financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras  COAF, informando
movimentações financeiras atípicas, em contas correntes, pelos investigados, no ano-calendário
de 2014. 2. A Procuradora da República inicialmente oficiante promoveu o declínio de atribuições
do apuratório ao Ministério Público Estadual, com fundamento na ausência de interesse federal no
feito, já que os delitos antecedentes ao de lavagem de dinheiro eram de natureza estadual. 3.
Este  Colegiado,  na  640ª  Sessão  de  Revisão,  em 04/04/2016,  à  unanimidade,  homologou  o
declínio, no que respeita à lavagem com antecedente em delitos estaduais, e não homologou o
arquivamento, no que concerne à lavagem com antecedente em sonegações fiscais federais e
possível  delito  de  contrabando,  com  designação  de  outro  Membro  do  MPF  para  dar
prosseguimento à persecução penal. 4. O Membro do MPF então designado oficiou à Receita
Federal,  com cópia  do RIF,  para que  o órgão fazendário  tomasse  conhecimento  dos  fatos e
adotasse as medidas pertinentes, diante a existência de indícios de sonegação fiscal. 5. Todavia,
antes mesmo de a RFB responder ao ofício  ministerial,  o Procurador designado reputou não
haver,  por  ora,  elementos  suficientes  para  instaurar  procedimento  investigatório  criminal  ou
requisitar a instauração de inquérito policial para apurar eventual lavagem de ativos e tampouco
para o suposto crime antecedente (sonegação fiscal), salientando não ter, ainda, a autuação fiscal
por parte do Órgão fazendário,  a encontrar  r  investigação óbice na Súmula Vinculante 24 do
Supremo Tribunal  Federal.  No  que  diz  respeito  ao  delito  de  contrabando  de  máquinas  caça
niqueis, realçou entender não haver indícios de que a movimentação incompatível registrada nas
contas mencionadas no relatório tenha origem neste delito, mas na exploração de jogos de azar,
contravenção  penal,  fato  já  declinado  ao  MPE.  6.  Retorno  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do Ministério  Público Federal,  nos termos do art.  62,  inc.  IV,  da Lei
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Complementar nº 75/93. 7. Arquivamento inadequado. 8. Pendência de resposta a ofício expedido
ao órgão fazendário. Eventual ação fiscal que já pode ter crédito definitivamente constituído. Fato
que, lado outro, pode se amoldar ao delito formal insculpido no art. 2º da Lei n º 8.137/90, de
natureza formal, o que não foi analisado nos autos. 9. Necessidade de realização de diligências
quanto ao crime de contrabando, que se diferencia da exploração de jogos de azar, e não pode
deixar de ser apurado, dada a obrigatoriedade da ação penal. 10. Devolução dos autos à origem,
para o Membro designado prosseguir nas investigações, na qualidade de longa manus.

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

186. Processo: DPF/MOC-00023/2014-INQ Voto: 7671/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/MONTES CLAROS

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de estelionato (CP, art. 171). Particulares, identificando-se como agentes
da CEF e/ou Ministério da Saúde, teriam exigido vantagem ilícita dos responsáveis legais  de
sociedade empresária (farmácia), para que não fossem autuados administrativamente no âmbito
do Programa Farmácia Popular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
De acordo com as investigações, os supostos autores do delito não possuem qualquer vínculo
com a administração pública federal. A falsa menção a condição de servidor público federal como
meio  fraudulento  para  a  prática  do  crime  de  estelionato  não  é  suficiente  para  a  fixação  da
atribuição federal  para o  caso.  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.

187. Processo: 1.20.000.001129/2016-62 Voto: 7640/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crimes  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168),  falsificação  de  documento
particular (CP, art. 298) e concorrência desleal (Lei n] 9.279/96, art. 195, XI). Encaminhamento de
sentença trabalhista noticiando possível prática de concorrência desleal por empresa, além dos
supostos  crimes  de  apropriação  indébita  e  falsificação  de  documento  particular  por  parte  de
empregada de empresa privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Crimes cometidos por particular contra empresa privada. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

188. Processo: 1.20.000.001284/2016-89 Voto: 7651/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de apropriação indébita  majorada  (CP,  art.  168,  §  1º,  inc.  III)
praticado em detrimento de particular atribuído a advogado, em processo que tramitou perante a
Justiça  Estadual.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).
Eventual prejuízo causado pelo ilícito que é restrito, exclusivamente, a interesses de particular.
Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da
União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

189. Processo: 1.22.003.000623/2016-13 Voto: 7618/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de usura/agiotagem (Lei nº 1.521/51, art. 45º, alínea a). Cobrança de juros
abusivos por parte de instituição financeira em contrato de financiamento de veículo. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Incidência da Súmula nº 498 do Supremo
Tribunal  Federal  (Compete  a  justiça  dos  estados,  em ambas  as  instâncias,  o  processo  e  o
julgamento  dos  crimes  contra  a  economia  popular).  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

190. Processo: 1.25.010.000112/2016-92 Voto: 7656/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposta prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº
11.343/06, arts. 28 e 33). Relato de que na cidade de Dois Vizinhos/ PR existe possível local
utilizado para distribuição de drogas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Relato genérico e indefinido. Inexistência de indícios de internacionalidade na conduta encetada.
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.

191. Processo: 1.27.000.001154/2016-95 Voto: 7611/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime tipificado no art. 241-D da Lei n° 8.069/90 atribuído a particulares.
Investigado que teria dialogado com vítima infante, por meio de rede social fechada na Internet,
induzindo-a a se comportar de modo pornográfico. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª
CCR/MPF). Para se firmar a competência da Justiça Federal, é necessária a existência de tratado
ou convenção internacional, bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art. 109,
inc.  V).  Precedente  do Superior  Tribunal  de Justiça  (RHC 31.491/RS,  Rel.  Min.  Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 04/09/2013). Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção Internacional
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sobre Direitos da Criança (Decreto n° 99.710/90, art. 1º), não há indícios, no presente caso, de
internacionalidade da conduta. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Precedente
deste Colegiado em caso análogo (Processo n° 1.24.000.000117/2013-29, Sessão n° 576, de
08/04/2013,  votação  unânime).  Homologação do  declínio  de atribuições  ao Ministério  Público
Estadual.

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

192. Processo: 1.27.003.000142/2016-13 Voto: 7648/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARNAIBA-PI

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

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

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

193. Processo: 1.28.000.001348/2016-53 Voto: 7652/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita majorada (CP, art. 168, § 1º, inc. III) ou de
estelionato  (CP,  art.  171).  Advogado  que  teria  se  apropriado  indevidamente  de  quantias
pertencentes ao seu cliente, ao deixar de repassar valores recebidos judicialmente, em processo
trabalhista. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Eventual
prejuízo causado pelo ilícito que é restrito, exclusivamente, a interesses de particular. Inexistência
de elementos que denotem ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

194. Processo: 1.29.000.003071/2016-66 Voto: 7688/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Denuncia anônima encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão
noticiando suposto crime de estelionato tentado (CP, art. 171 C/C art. 14, II). Vítima que relata ter
recebido ligação de pessoa supostamente servidora do Ministério Público, comunicando sobre a
existência de um valor a receber relativo  ao Plano Collor.  Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Crime cometido entre particulares. Ausência de ofensa a
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bem, serviço ou interesse direto e específico da União,  ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio.

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

195. Processo: 1.29.000.003150/2016-77 Voto: 7654/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento administrativo. Suposto crime de apropriação indébita majorada (CP, art. 168, § 1º,
inc.  III)  praticado  em detrimento  de  particular.  Representante  que  relata  possível  apropriação
indevida de valor, apurado e sacado mediante alvará judicial, por advogado que o representou em
processo trabalhista. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Eventual prejuízo causado pelo ilícito que é restrito, exclusivamente, a interesses de particular.
Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da
União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

196. Processo: 1.30.001.003282/2016-78 Voto: 7646/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  imputado  a  depositário  e
representante legal de sociedade empresária privada, nos autos de processo que tramitou perante
o  1º  Juizado  Especial  Cível  de  São  João  de  Meriti/RJ.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ação que tramitou perante a Justiça Estadual. Inexistência
de elementos que denotem ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

197. Processo: 1.30.001.003523/2016-89 Voto: 7687/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  sigilosa  encaminhada  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão noticiando suposta morosidade de processo que tramita na Justiça Estadual. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bem, serviço
ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

90



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

198. Processo: 1.30.006.000054/2016-04 Voto: 7655/2016 Origem: PROC.DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE 
N.FRIBURGO/TERESÓPOLIS-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Vítima que relata ter
recebido ligação de pessoa que alegou ser servidor de Juizado Especial Federal de Brasília/DF,
informando a existência  de crédito referente a  demanda pertencente a tio já falecido.  Para o
recebimento  do valor  mencionado,  o  representante  teria  de  realizar  depósito  no valor  de  R$
1.490,00 (mil  quatrocentos e noventa reais)  em conta bancária da Caixa Econômica Federal.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Prejuízo  que  foi
suportado, exclusivamente, por particular. O fato de o investigado ter utilizado conta da CEF para
proceder ao golpe não é suficiente, por si só, a atrair a competência da Justiça Federal para o
exame do caso. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio.

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

199. Processo: 1.30.010.000446/2016-04 Voto: 7649/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

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

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

Outras deliberações(Declínio)

200. Processo: 1.16.000.003242/2015-24 Voto: 7609/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Possíveis  crimes  de  estelionato  judiciário,  de  falsidade
documental, de uso de documento público falso e contra a honra. Relato de representante de que,
em execução de alimentos que tramitou na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, no qual
figurou como executado, a exequente, além de caluniá-lo, teria juntado ao processo traduções de
sentenças italianas contendo informações inverídicas (documentos sem o carimbo cópia conforme
ao original), além de inovar artificiosamente o estado financeiro do noticiante, a fim de induzir o
juiz em erro. Declínio de atribuições do feito. Recurso da parte. Manutenção integral da promoção
declinatória pelo Membro ministerial oficiante. Remessa dos autos a este Colegiado. 1) Supostos
crimes dos arts. 299/297, 304 e 171, § 3º, todos do CP. Declínio que se recebe, em parte, como
arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Delitos que restariam absorvidos pelo crime
fim  (estelionato).  Ausência,  porém,  de  inautenticidade  e  de  potencialidade  lesiva  no  teor
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documental  adversado,  havendo,  tão  somente,  eventual  desatendimento  aos  requisitos  legais
para validade/eficácia, conforme afirmativa do próprio representante. Sentença que foi proferida
livre  de  vícios  materiais  e  processuais.  De  todo  modo,  se  fraude  existisse  nos  documentos
valorados,  embora imoral,  apenas poderia  caracterizar  litigância de má-fé,  sujeita  às sanções
previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, sendo penalmente atípica a figura do estelionato
judiciário, ante a sujeição do documento ao contraditório e à ampla defesa, bem assim a aplicação
do princípio da proteção judiciária (art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF). Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (RHC 50.737/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
09/03/2015;  RHC  31.344/PR,  Rel.  Min.  Gilson  Dipp,  Quinta  Turma,  DJe  26/03/2012;  RHC
61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe 15/02/2016). Crimes não configurados.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do  arquivamento.  2)
Suposto crime contra a honra. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Alegada
calúnia que se deu entre particulares. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União,  ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

201. Processo: 1.17.001.000067/2016-57 Voto: 7672/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Representações encaminhadas por meio da Sala de Atendimento do Cidadão
noticiando diversas irregularidades cometidas por meio da Prefeitura de Bom Jesus do Norte/ES.
1)  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Diligência. Oficiada, a Receita Federal informou
inexistir quaisquer procedimentos de fiscalização em matéria tributária relacionadas ao município
em  questão.  Denuncias  genéricas  desacompanhadas  de  qualquer  elemento  de  prova.
Inexistência de elementos probatórios mínimos aptos a deflagrar o início da persecução penal.
Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento. 2) Contratação irregular de servidores
pela prefeitura municipal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF).
Inexistência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União  e,
consequentemente, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

202. Processo: DPF/JZO/BA-0133/2012-IPL Voto: 7675/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime  de  patrocínio  infiel  (CP,  art.  355).  Noticia  dando  conta  que
advogado  teria  ajuizado  reclamações  trabalhistas  simuladas,  com  acordos  extrajudiciais  já
homologados com a empresa reclamada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências.  Representado que advogou por  muitos  anos para  o  Sindicato  dos  Trabalhadores
Rurais  de  Petrolina.  Ausência  de  elementos  que  indiquem que  o  advogado  tenha  defendido
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interesses  de  partes  contrárias  na  mesma  causa,  sobretudo  porque  ficou  demonstrado  nas
reclamações  trabalhistas  que  o  causídico  patrocinou  somente  os  reclamantes.  Termos  de
conciliação homologados na presença do juiz trabalhista, os quais foram devidamente cumpridos.
Fiscalização  procedida  na  empresa  pelo  MPT,  que  não  aventou  qualquer  irregularidade  na
atuação do advogado. Inexistência de demonstração de que as partes teriam tido algum prejuízo
em decorrência  da atuação do  advogado,  tendo  recebido  seus  direitos  trabalhistas  de  forma
regular. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

203. Processo: DPF/RDO/PA-00007/2016-INQ Voto: 7631/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito policial.  Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Realização de saques indevidos de aposentadoria rural
após óbito do segurado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Filha do
beneficiário, procuradora cadastrada, que assumiu a autoria dos saques. No caso, foi a própria
filha do beneficiário que compareceu ao INSS para reivindicar o desbloqueio do benefício por
acreditar que fazia direito a ele, já que era procuradora de seu pai. Ressarcimento dos valores
indevidamente  recebidos.  Investigada  com  baixo  grau  de  instrução.  Contexto  fático  que
demonstra  o  desconhecimento  da  ilicitude  da  conduta.  Erro  de  proibição.  Homologação  do
arquivamento.

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

204. Processo: DPF-TAB/AM-00116/2016-INQ Voto: 7639/2016 Origem: GABPRM1-LGJ - 
LEONARDO GONÇALVES 
JUZINSKAS

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime de furto  qualificado  (CP,  art.  155,  §  4º,  inc.  I)  praticado  em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, no dia 25/11/2015 para o dia 26/11/2016,
no Município de Tabatinga/AM. Relato de arrombamento de portões de fundo de agência do INSS,
com  subtração  de  04  (quatro)  lâmpadas  de  parte  externa  das  instalações.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oitiva do gerente da autarquia, que, no
entanto, não alegou não ter presenciado os fatos. Ausência de imagens de circuito interno de
segurança  e  de  testemunhas.  Inexistência  de  elementos  mínimos  da  autoria  e  de  linha
investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18
do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

205. Processo: SRPF-AP-00060/2016-INQ Voto: 7641/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto crime de furto  (CP, art.  155) praticado em desfavor  de Agência da
Receita Federal do Brasil, entre os dias 27 e 30/11/2015, no Município de Macapá/AP. Relato de
subtração de portão instalado em terreno de futura sede da Delegacia da Receita Federal do
Brasil  em  Macapá/AP.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
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Ausência de testemunhas e de imagens de circuito interno ou externo de TV. Inexistência de
elementos  mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de Ritos Penais e do
Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

206. Processo: SRPF-AP-00183/2016-INQ Voto: 7637/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista (CP, art. 342).
Revisão  de  arquivamento  (LC  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

207. Processo: 1.14.000.001038/2016-24 Voto: 7683/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato.  Representação genérica.  Suposto crime de evasão de divisas atribuído a ex-
prefeito de Cruz das Almas/BA, que teria enviado dinheiro para a Argentina, sem comunicação às
autoridades competentes. Revisão de arquivamento (art. 62, inc. IV, da LC n° 75/93). Diligência.
Expedição  de  ofício  ao  representante,  para  que  agregasse  à  denúncia  formulada  mais
informações e provas do alegado. Inércia  do noticiante,  que afirmou ser  atribuição da Polícia
Federal apurar os fatos relatados. Representação não delineada, que deixou de especificar em
que consistiria o fato ilícito. Não é qualquer remessa de valor ao exterior que configura o delito de
evasão de divisas,  mas,  sim,  o  envio  de valor  superior  a  R$ 10.000,00 (dez mil  reais),  sem
contrato  de  câmbio  formal  ou  sem a  Declaração  de  Porte  de  Valores  (DPV)  quando  feita  a
remessa  em  espécie;  ou  a  manutenção  de  depósito  no  exterior  de  valor  superior  a  U$S
100.000,00 (cem mil  dólares),  não declarado ao Banco Central,  de acordo com a Circular  nº
3.313/2006 do BACEN. Ausência de provas concretas da materialidade delitiva e de diligências
capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código
de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

208. Processo: 1.14.000.001607/2016-31 Voto: 7626/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Noticia dando conta que dois passageiros
teriam abandonado suas malas no desembarque e estas conteriam mercadorias destinadas a
comercialização. Valor dos impostos devidos somando as duas malas R$ 12.443,50. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada pelo MPF, visando se delimitar a
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autoria delitiva, a Receita Federal informou que embora o Termo de Retenção tenha sido lavrado
em nome dos dois contribuintes, os documentos relativos à apreensão não discriminavam quais
mercadorias pertenciam a cada um dos investigados ,  além de não indicar  se eles viajavam
juntos. Dessa forma, considerando que os fatos ocorreram no ano de 2012, e tratando-se de
atividade  de  rotina,  não  se  vislumbra  êxito  na  realização  de  diligências  aptas  a  elucidar  a
propriedade  de  cada  uma  das  mercadorias  apreendidas.  Ainda,  registra-se  a  ausência  de
reiteração delitiva quanto aos dois investigados.  Assim, ante a ausência do valor dos tributos
individualizada para cada investigado e a inexistência de linha investigativa para tanto, tem-se
cabível a aplicação do Enunciado nº 49, que permite o reconhecimento da insignificância quando
o valor dos tributos iludidos não ultrapassar R$ 10.000,00 e ausente a reiteração da conduta.
Homologação do arquivamento.

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

209. Processo: 1.14.000.002380/2016-41 Voto: 7638/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inc. I) praticado em desfavor
da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos   EBCT,  em  09.05.2016,  no  Município  de
Camaçari/BA. Relato de arrombamento à agência dos correios, com acesso ao cofre e subtração
de parte  do  seu  numerário,  bem como violação  de  encomendas.  Danificação  do  sistema de
alarme e subtração de equipamento que armazenava as imagens do circuito interno de TV, além
de 01 (uma) arma de fogo e de munições pertencentes à empresa de segurança. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oitiva de funcionários e de gerente, que
afirmaram não ter presenciado os fatos.  Ausência de testemunhas. Inexistência de elementos
mínimos  da  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.  Homologação  do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

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

210. Processo: 1.14.000.002416/2016-97 Voto: 7642/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 21.12. 2015, na cidade de
Salvador/BA. Relato de que 02 (dois) indivíduos não identificados, com uso de arma de fogo,
renderam funcionário (carteiro) da agência dos Correios, subtraindo todas as encomendas que se
encontravam no veículo da empresa pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Diligências.  Foram  coletados  fragmentos  de  impressões  digitais  e  palmares,  sendo
insuficientes,  contudo,  para elucidação dos fatos.  Ausência de testemunhas e de imagens de
circuito interno e externo de TV. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e de linha
investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18
do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

211. Processo: 1.14.000.002673/2015-48 Voto: 7660/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Procedimento investigatório criminal  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 pessoas físicas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pelo núcleo criminal da
PR/BA,  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. Compartilhamento das informações constantes deste feito
com a Receita Federal do Brasil, que informou que o contribuinte foi selecionado para fiscalização
ante  a  possibilidade  de  ocorrência  de  ilícito  tributário.  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

212. Processo: 1.14.001.000369/2015-56 Voto: 7669/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime contra a honra (CP, arts.  138,  139 e/ou 140).  Representação
formulada por membro do Ministério Público do Trabalho, em razão de publicação de jornal ter
criticado a atuação de procurador do trabalho que teria destinado parte do valor de multa aplicada
a empresa para o próprio órgão, na compra de passagens e hospedagens para integrantes da
instituição  irem  a  congressos  da  categoria,  acrescentando  que  tal  conduta  seria  mais  um
mensalinho ou petrolinho a justificar investigação da polícia federal. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Matéria que cita de forma genérica membro do MPT, sem identificação da
pessoa do representado. Ausência de intenção de macular a imagem do representante ou do
MPT, revelando, apenas, a intenção de criticar a atuação ministerial, refletindo suspeita ignorante
quanto à irregularidade do fato noticiado. Declaração crítica que não revela ânimo de denegrir a
honra objetiva ou subjetiva, constituindo exercício legítimo da liberdade de manifestação (CF, art.
5º, IV). Homologação do arquivamento.

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

213. Processo: 1.15.000.001217/2016-24 Voto: 7674/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A), sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e crime contra a ordem tributária
(Lei nº 8.137/90, art. 2ª, II). Sociedade empresaria teria deixado de pagar tributos em razão de
enfrentar graves dificuldades econômico-financeiras. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências. Caso no qual o investigado não se limitou a simplesmente alegar dificuldades
financeiras, juntando aos autos diversos documentos visando corroborar o alegado. Juntada de
diversas  execuções  por  quantia  certa  efetuadas  por  bancos  diferentes,  ação  de  busca  e
apreensão ajuizada por banco privado relativo a um automóvel, execução de titulo extrajudicial,
imposto de renda da pessoa física demonstrando a involução patrimonial do investigado, além da
tentativa  de  pagamento  da  divida  junto  ao  fisco,  comprovada  pelo  parcelamento  do  débito.
Comprovação da precária e inviável situação financeira da empresa, justificando a ocorrência dos
crimes. Acervo probatório robusto a demonstrar a excludente de culpabilidade. Inexigibilidade de
conduta diversa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

214. Processo: 1.15.002.000381/2016-02 Voto: 7635/2016 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.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
determinação judicial por parte de Banco e empresa de telefonia. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Para  a  configuração  do  crime  de  desobediência  não  basta  apenas  o
descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda
os seguintes requisitos: 1) intimação pessoal transmitida diretamente a quem tem o dever legal de
cumprir  a  ordem.  2)  não  fazer  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,  processual  civil  ou
administrativa, e 3) advertir o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza
crime.  No caso,  não  há  a  comprovação  do  efetivo  recebimento  das  ordens  por  pessoa  que
detivesse o poder legal de cumpri-las, além de indícios de encaminhamento a endereço diverso.
Ausência de elementos suficientes aptos a demonstrar o descumprimento intencional além da
vontade firme e consciente em desobedecer 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

215. Processo: 1.16.000.001902/2016-13 Voto: 7694/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de resistência e de desobediência (CP, arts. 329 e 330) a ordem
da  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  (ANTT).  Condutor  de  veículo  que  realizava
transporte  interestadual  de  passageiros  clandestinamente  que  impossibilitou  conclusão  de
procedimento fiscalizatório da cita autarquia especial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Ausência de emprego de violência ou ameaça pelo investigado. Aplicação de multa
administrativa  pela  ANTT.  Entendimento  jurisprudencial  consolidado  no  sentido  de  que  não
configura crime de desobediência a conduta de agente que deixa de atender uma ordem oficial,
quando  sujeito,  com  isso,  à  penalidade  civil  cominada  para  compeli-lo  ao  cumprimento  do
preceito.. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC nº 88.572/RS, 2ª Turma, Ministro Cezar
Peluso, DJ: 08/09/2006) e deste Colegiado (Procedimento MPF nº 1.26.001.000028/2013-06, 2ª
Câmara,  579ª  Sessão,  20/05/2013).  Infrações  penais  não  caracterizadas.  Homologação  do
arquivamento.

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

216. Processo: 1.17.000.000686/2015-71 Voto: 7603/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  formulada  ao  Ministério  Público  Eleitoral  por  presidente  de
sindicato.  Relato  de  ocorrência  de  crimes  eleitorais  supostamente  praticados  pelo  então
Secretário de Justiça do Espírito Santo, durante as eleições para o governo daquele Estado, no
ano de 2014. Revisão de arquivamento (art.  62,  inc. IV,  da LC n° 75/93).  Diligências.  Próprio
representante que reconheceu não ter presenciado o fato relatado, sendo frágeis as provas das
alegações deduzidas (imagens fotográficas), uma vez que o sindicato tem muita dificuldade de
reunir  outros elementos comprobatórios.  Representado que,  lado outro,  negou os  fatos a  ele
imputados, esclarecendo que apoiou o então Governador de forma discreta, como um cidadão
comum, sustentando que a denúncia formulada revela insurgência do sindicato para prejudicar
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sua gestão, que tem desagradado à categoria. Ausência de provas concretas da materialidade
delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Inexistência de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.
18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

217. Processo: 1.18.003.000246/2016-37 Voto: 7602/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Relato de que atual vereador
do  Município  de  Caiapônia/GO  teria  se  apropriado  indevidamente  de  grãos  da  Companhia
Nacional de Abastecimento  CONAB que estavam acautelados em seu armazém. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Contrato de depósito que data de 09/1990
a 09/1992. Pena máxima cominada em abstrato ao delito que é de 04 (quatro) anos de reclusão.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Decurso de mais de 24 (vinte e quatro) anos da data dos
fatos (CP, art.  109,  inc.  IV).  Extinção da punibilidade (CP,  art.  107,  inc.  IV).  Homologação do
arquivamento.

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

218. Processo: 1.20.000.000991/2016-58 Voto: 7615/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  e  improbidade  administrativa
imputado  a  servidora  do  INSS em razão  de  descumprimento  de  ordem  judicial.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  ocorrência  do  crime,  haja  vista  que  quando  a
servidora do INSS foi dar cumprimento a ordem judicial de implementação do benefício, verificou
que  esse  já  encontrava-se  ativo,  tendo  informado  ao  Juízo  tal  ocorrência.  Atipicidade.
Homologação do arquivamento e encaminhamento dos autos à 5ª CCR para análise da matéria
de sua atribuição.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e encaminhamento dos autos à 5ª CCR para análise da matéria de sua atribuição,
nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

219. Processo: 1.20.000.001045/2016-29 Voto: 7686/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de Assédio sexual (CP, art. 216-A). Denuncia anônima noticiando
que professor do Instituto Federal do Mato Grosso  IFMT, estaria assediando as alunas em troca
de favores sexuais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas
com as alunas da instituição não identificaram nenhuma vítima do citado professor. Entrevista com
o diretor da IFMT informando que desde que assumiu a instituição (2003) não houve nenhum
relato  de  assédio  praticado  pelo  referido  docente.  Pesquisas  referentes  a  processos
administrativos não havendo qualquer menção a assédio praticado pelo professor. Inexistência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

220. Processo: 1.20.000.001849/2015-47 Voto: 7730/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de caixa de
som por estar desacompanhada dos documentos aptos a comprovar sua origem e regularidade
fiscal,  no valor  de R$ 286,09.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após
diligências requeridas por esta 2ª CCR, ficou evidenciada a ausência de reiteração da conduta
delitiva  pela  investigada.  Tributos  incidentes  que  não  ultrapassam  o  valor  de  R$  10.000,00.
Aplicação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Admite-se o valor fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao
crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. Homologação do arquivamento.

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

221. Processo: 1.23.000.001741/2016-23 Voto: 7647/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Crime de falsidade ideológica (CP,  Art.  299).  Representação Fiscal  para Fins
Penais  tendo  em  vista  que  particular  teria  solicitado  o  cancelamento  da  inscrição  de  firma
mercantil individual alegando ser vítima de falsificação de documentos, o que ocasionou abertura
de firma em seu nome. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Comprovada a fraude
perante a Receita Federal,  todos os registros efetuados em relação à referida empresa foram
baixados.  Fraude  que  se  deu  por  meio  do  Portal  do  Empreendedor,  vinculado  ao  Governo
Federal. Inexistência de laudo grafotécnico haja vista que a constituição da empresa se deu por
meio da internet. Impossibilidade da obtenção de eventuais dados acerca do agente fraudador
ante o lapso temporal decorrido desde a inserção das informações no referido site, que se deu no
ano de 2011. Ausência de indícios de autoria e de possíveis diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

222. Processo: 1.24.000.001035/2016-44 Voto: 7644/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º) e possível crime contra a
administração pública ou improbidade administrativa. Beneficiário do INSS teria tido benefício de
auxílio-doença  cancelado  por  existir,  concomitantemente,  vinculo  empregatício  com prefeitura.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Doença  grave  devidamente
atestada, não havendo fraude na obtenção do benefício. Segundo informações da prefeitura, o
investigado  não  teria,  de  fato,  prestado  serviços  a  municipalidade  no  período  contestado.
Ausência  de elementos  a  configurar  o  crime de  estelionato  contra  o  INSS.  Homologação do
arquivamento  e  encaminhamento  dos  autos  à  5ª  CCR  para  análise,  devido  a  noticia  de
pagamento de salários por parte da prefeitura, sem a devida contraprestação de serviço.

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

223. Processo: 1.25.008.000203/2016-77 Voto: 7664/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Suposto  crime de  desobediência  (CP,  art.  330).  Suposto  descumprimento  de
decisão judicial,  por parte de sociedade empresária,  que ordenava prestação de informações.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Atraso justificado. Posterior cumprimento
da determinação judicial. Inexistência de conduta voluntária e consciente voltada a desobedecer
determinação 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

224. Processo: 1.25.008.000458/2016-30 Voto: 7605/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Relato  do  representante  de  que  seu  nome  fora  incluído
indevidamente em cadastro negativo (SERASA) pela Caixa Econômica Federal (CEF), com base
em dívida de financiamento/empréstimo que  não teria  feito.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, inc. IV). Diligência. Expedição de ofício à instituição financeira federal, que, em
resposta, esclareceu ter o noticiante financiamento de veículo (motocicleta) perante banco privado
cujo  contrato  foi  incorporado  à  CEF,  em  razão  da  cessão  da  carteira  de  veículos  daquela
instituição à Caixa. Informou a CEF, ainda, que a inclusão do nome do representante no SERASA
ocorreu por conta de atraso no pagamento de parcela referente a janeiro de 2016. Financiamento
que foi posteriormente confirmado pelo noticiante, que, no entanto, além de alegar desconhecer a
cessão de crédito ocorrida, acreditava estar o débito adimplido, pois o objeto financiado fora, há
alguns meses,  trocado por  um automóvel,  e  o revendedor havia  se comprometido a  quitar  a
dívida.  Ausência  de  crime  a  ser  apurado.  Mero  ilícito  cível,  no  máximo.  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.

225. Processo: 1.25.008.000651/2016-71 Voto: 7614/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §3º).  Recebimento  indevido  de  benefício
previdenciário  de  auxílio-reclusão  no  mês  subsequente  a  soltura  do  segurado.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ressarcimento  dos  valores  auferidos.  Ausência  de
apresentação  de  documento  falso  ou  declaração  falsa  acerca  da  manutenção  da  prisão  do
segurado. Inexistência de dolo na conduta perpetrada. Homologação do arquivamento.

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

226. Processo: 1.29.000.001557/2016-60 Voto: 7667/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
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SUL

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

Ementa: Noticia de fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência (Lei nº 9.472/97, art. 183). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Radio comunitária autuada por estar executando serviço na frequência 87,7 MHz,
sendo que sua autorização seria para utilizar somente a frequência de 87,5MHz. Potência de
operação do equipamento transmissor de 25 Watts. Ausência de clandestinidade. Mera infração
administrativa. Atipicidade do fato. Homologação do arquivamento.

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

227. Processo: 1.29.000.003023/2016-78 Voto: 7684/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação noticiando suposto desvio de dinheiro, em face de desbloqueio de
valores para o pagamento de prêmio de mega sena. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Representação  genérica,  ilegível  e  confusa.  Ausência  de  elementos  mínimos
necessários  à  deflagração  da  persecução  penal  e,  por  conseguinte,  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

228. Processo: 1.30.010.000068/2016-51 Voto: 7601/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  após  formulação  de  proposta  de  colaboração
premiada por preso em flagrante pela prática dos crimes descritos nos artigos 241-A e 241-B da
Lei nº 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente  ECA). Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Confirmado o interesse por intermédio de defensora dativa,
providenciou-se audiência do citado preso na Procuradoria da República no Município de Volta
Redonda/RJ, em 16.02.2016. Em termo de Declarações, integrado também por mídia eletrônica,
com  a  gravação  audiovisual  do  ato,  foi  indagado  ao  agente  sobre  eventuais  informações  a
subsidiar a proposta, tendo sido prestadas informações úteis à apuração de delitos de exploração
sexual de crianças e adolescentes nos Municípios de Valença e Barra do Piraí, com indicação,
nesse particular, de localidades onde ocorreria de modo reiterado a exploração sexual de crianças
e adolescentes,  submetidas  à  prática de  atos  sexuais  mediante  pagamento.  Quanto  a  esses
pontos, invocando o Enunciado nº 47 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, a Procuradora
oficiante  determinou  o  envio  de  cópia  dos  autos  ao  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro, para adoção das providências devidas. Já no que se refere a delitos de competência
federal,  notadamente os tipificados nos ars. 241-A e 244-A da Lei 8069/90 cc. o 2º da Lei nº
12.850/13 (este último referido na proposta de colaboração premiada), foram vagas e imprecisas
as  informações  fornecidas,  o  que  tornou  inefetiva  a  colaboração  e  inviabilizou  os  resultados
indicados no art. 4º da apontada Lei nº 12.850/13. Permitido ao proponente acessar a Internet
para  identificar  os  indivíduos  supostamente  envolvidos  na  organização  criminosa  que  buscou
descrever, não pôde fazê-lo. Ausência de fundamento para se levar adiante a proposta de delação
premiada.  Esgotamento,  sem  êxito,  da  apuração  dos  fatos  configurariam  crimes  federais.
Inexistência de provas da materialidade delitiva e de linha investigativa plausível a esclarecê-la.
Carência  de  justa  causa  para  a  continuidade  da  persecução  penal.  Homologação  de
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº

101



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

524 do Supremo Tribunal Federal.

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

229. Processo: 1.32.000.001003/2016-77 Voto: 7650/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Representação  de  indígena  relatando  que
fazendeiro vizinho, ao suspeitar que o indígena teria matado um gado seu, o teria ameaçado de
chamar a policia para investigar os fatos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Insinuações genéricas e indeterminadas. Ainda, não verifica-se a configuração do tipo penal, já
que  a  afirmação  de  se  socorrer  da  autoridade  policial  não  constitui  mal  injusto  e  grave.
Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

230. Processo: 1.33.000.003080/2015-43 Voto: 7604/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Concessão irregular de aposentadoria. Posterior
revisão e cancelamento da benesse. Perícia que constatou não ter o investigado a comprovação
técnica das datas e do CID da doença fixados em perícia realizada em 18.9.2003, que deu início
ao benefício que se prolonga até hoje, terminando por modificar a DID e DII (data de início da
doença e da incapacidade) de setembro/2003 para abril/2002, ocasião em que o segurado não
possuía a condição de segurado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A não
comprovação da carência mínima para fazer jus à concessão do benefício não implica, por si só,
conduta  criminosa,  diante  do inafastável  direito  de  petição.  Inexistência  de sonegação ou de
distorção de informações. Em perícia realizada em 08.9.2003  depois anulada  o médico perito
declarou  expressamente  que  o  paciente  era:  portador  de  Doença  de  Hodgkin,  de  episódios
depressivos e de Doença grave, devido a co-morbidades graves e de prognóstico pobre, além de
isentar período de carência. Parecer datado de 2012  que afastou a perícia de 2003  ao modificar
as DID e DII para abril/2002, é insuficientemente fundamentado, por não oferecer motivação clara
sobre  tais  mudanças  das  datas  das  doenças  e  sequer  mencionar  tais  doenças,  nem  os
respectivos CID, revelando superficialidade de análise. Afirmação do médico de 2003 que, além
de categórica, é inclusive corroborada por outro atestado médico de junho/2003 da Fundação de
Apoio ao Hemosc, em que outra médica aduz que o paciente está em acompanhamento médico
por tempo indeterminado por ter sido tratado por Tbc [tuberculose] cutânea+ Doença de Hodgkin
em atualmente  com dores  em MMII  em investigação.  Paciente  que  era,  portanto,  em 2003,
inequivocamente,  portador de doença graves  e  comorbidades graves  com prognóstico pobre.
Ausência de dolo na conduta examinada. Atipicidade penal. Homologação de arquivamento.

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

231. Processo: 1.34.015.000023/2016-97 Voto: 7616/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90), sonegação
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de contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A)  e  crime  da  lei  de  licitações  (Lei  nº  8.666/93)
imputado a sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência.
Informação  proveniente  da  Receita  Federal  dando  conta  da  inexistência  de  crédito  tributário
definitivamente constituído. Inexistência de crédito definitivamente constituído. Crimes 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 e encaminhamento dos autos à 5ª CCR
para análise da matéria de sua atribuição.

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

232. Processo: 1.34.025.000100/2015-17 Voto: 7636/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  70  da  Lei  nº
4.117/62  ou  no  art.  183  da  Lei  nº  9.427/97.  Possível  utilização  de  telecomunicações  sem
observância  das  normas  que  fundamentaram  a  concessão  para  exploração  de  serviço  de
radiofusão.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  A Agência
Nacional de Telecomunicações  ANATEL informou a existência de licença para exploração de
serviço de radiofusão sonora em Frequência Modulada  FM. O Ministério das Comunicações, por
intermédio do Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica, informou que as
formalidades  legais  exigidas  à  época  da  outorga  foram  cumpridas.  Crime  não  configurado.
Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

233. Processo: 1.25.000.000992/2016-16 Voto: 7685/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º) ou de racismo (Lei nº 7.716/89,
art. 20) perpetrado por rede social na Internet. Arquivamento que se recebe como declínio de
atribuições. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Segundo o Enunciado nº 50
deste Órgão Revisor: O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores
não atrai, por si só, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal do crime
tipificado no art. 20 da Lei nº 7.7169/89.. Com efeito, para se falar em atribuição federal, são
necessários dois requisitos: 1) previsão do tipo em tratado ou convenção internacional ao qual o
Brasil tenha aderido; e 2) início da execução, ou seu resultado, tenha ou devesse ter ocorrido no
estrangeiro. Aplicação à espécie, mutatis mutandis, de precedentes do Supremo Tribunal Federal
(ACO  1780/SC,  Min  Luiz  Fux,  Dj  16/04/2013)  e  deste  Colegiado  (Procedimento  MPF  n°
1.29.000.003300/2014-81,  Relator:  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho,  julgado,  à
unanimidade,  na  Sessão  de  Revisão  nº  628,  em  21/09/2015).  Ausência  de  provas  da
transnacionalidade  da  conduta  encetada.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou 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.
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234. Processo: 1.34.014.000156/2016-73 Voto: 7610/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Notícia de fato.  Representação formulada por servidor público federal  do Instituto Tecnológico
Aeronáutica  (ITA).  Relato  de  que  Coronel  Aviador,  Pró-Reitor  de  Administração  do  ITA,  teria
determinado a movimentação do representante da Divisão Administrativa do referido instituto para
a Divisão de Informação e Documentação do mesmo órgão, em 12 de maio de 2016, com a
finalidade de puni-lo, em razão de ter apresentado requerimento de equiparação de jornada de
trabalho entre servidores em exercício no ITA e demais servidores em exercício no Departamento
de  Ciência  e  Tecnologia  Aerospacial  (DCTA)  do  Comando  da  Aeronáutica.  Para  tanto,  o
representado teria bloqueado o acesso do representante ao Sistema Informatizado de Gestão
Arquivística de Documentos da Aeronáutica  SIGADAER (sistema utilizado para veicular partes e
outras  petições  escritas,  que permite  não apenas enviá-las,  mas,  também, acompanhar  seus
trâmites),  atentando,  assim,  contra  direitos  e  garantias  legais  assegurados  ao  exercício  da
profissão.  1)  Suposto  crime  de  abuso  de  autoridade  (Lei  nº  4.898/55,  art.  3º).  Revisão  de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Alegada suspensão de acesso  ao SIGADAER que não
impediu o servidor de exercer suas atividades, ainda que, na prática, pudesse eventualmente
dificultá-las,  dependendo da natureza do trabalho.  Para que essas dificuldades,  se provadas,
pudessem ser levadas à conta de abuso de autoridade teria de haver o dolo específico em tal
conduta, ou seja, a tendência interna transcendente, que se dirigiria a impedir, ou embaraçar, o
exercício profissional.  Não é o caso,  porém, de acordo com o próprio relato do servidor,  que
afirmou ter sido privado do acesso ao aludido sistema como forma de punição por um ato que, a
seu ver, seria ilegítimo, por não haver o devido processo legal. Ausência de impedimento concreto
ao  exercício  profissional.  Sanção  administrativa  supostamente  ilegal  que  não  se  amolda  à
tipicidade do abuso de autoridade. Movimentação interna de servidor  de uma repartição para
outra, dentro do mesmo órgão, também não constitui obstáculo ao exercício profissional, já que
poderia exercer livremente, em tese, as funções previstas em lei e atribuídas ao titular de cargo de
provimento efetivo de Assistente em Ciência e Tecnologia, referidas, porém, às competências da
nova repartição.  Se essa movimentação ocorreu,  como alega o representante, com desvio de
finalidade,  a  questão  resolve-se,  em  tese,  no  plano  da  validade  do  ato  administrativo,  sem
configurar o delito de abuso de autoridade. Homologação do arquivamento. Ciência à 5ª Câmara
de  Coordenação  e  Revisão,  tendo  em  vista  possível  ato  de  improbidade  administrativa.  2)
Suposto crime militar (Decreto-Lei nº 1.001/69, art. 319 ou 324). Arquivamento que se recebe, em
parte,  como declínio  de  atribuições.  Revisão  de declínio  (Enunciado  nº  32  deste  Colegiado).
Conduta que envolve possível excesso de poder hierárquico por militar em situação de atividade
ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado (art. 9ª, inc. II, alínea a, do
Código Penal Militar). Homologação do declínio ao Ministério Público Militar.

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

235. Processo: JF-PB-0002496-39.2015.4.05.8200-
INQ

Voto: 7738/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DA PARAIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 171, §3º DO CP. DOIS SAQUES
FRAUDULENTOS DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO, DE UMA MESMA CONTA NA CEF, EM
CIDADES E DATAS DIFERENTES. ARQUIVAMENTO DO POSSÍVEL CRIME OCORRIDO EM
JOÃO PESSOA/PB E DECLÍNIO DO PERPETRADO EM PARAPUÃ/SP. CONCORDÂNCIA DO
JUÍZO FEDERAL QUANTO AO ARQUIVAMENTO E DISCORDÂNCIA ACERCA DO DECLÍCIO
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DE  ATRIBUIÇÃO  (CPP,  ART.  28).  POSSIBILIDADE DE  DECLÍNIO  DE ATRIBUIÇÃO DE  UM
ÓRGÃO  PARA OUTRO  NO  ÂMBITO  DO  MPF,  COM  A  REMESSA DIRETA DOS  AUTOS
(ENUNCIADO  N°  25  DESTA 2ª  CCR).  INOCORRÊNCIA DE  CONEXÃO.  INSISTÊNCIA NA
ATRIBUIÇÃO DA PR/SP. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime
previsto no art. 171, §3º, do Código Penal, tendo em vista que nos dias 27.09.2012, no município
de João Pessoa/PB, e 04.10.2012, no município de Parapuã/SP, foram realizados dois saques
fraudulentos,  um em cada município,  mediante  utilização  de documentos  falsos,  de benefício
previdenciário depositado em uma conta da Caixa Econômica Federal, de agência localizada em
Cariacica/ES. 2.  O il.  Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento quanto ao
crime, em tese, ocorrido no município de João Pessoa/PB, por ausência de qualquer elemento de
informação que permita a identificação do autor do saque fraudulento, e declinou de atribuição
com  relação  ao  suposto  delito  efetuado  na  agência  de  Parapuã/SP.  Discordância  do  MM.
Magistrado acerca do declínio de atribuição. 3. Dispõe o enunciado nº 25 deste Colegiado que
não se sujeita à revisão da 2ª Câmara o declínio de atribuição de um órgão para outro no âmbito
do próprio Ministério Público Federal, razão pela qual é dispensada a revisão nos casos em que o
membro do MPF declina de sua atribuição para outra unidade da própria instituição. 4. No mérito,
em que pese o mesmo modo de execução e as condições de tempo dos delitos serem próximas,
não vislumbro a hipótese de crime continuado nos saques fraudulentos realizados, em razão da
impossibilidade de se atribuir a um mesmo agente a prática de ambas as condutas delituosas,
assim  como  em virtude  da  distância  dos  locais  em elas  foram  realizadas.  5.  Insistência  na
atribuição da Procuradoria da República em São Paulo para atuar no feito.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

236. Processo: JF/PR/APU-5002403-
81.2015.4.04.7015-RPCR - Eletrônico

Voto: 7721/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
APUCARANA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE MOEDA FALSA (CP,
ART.  289,  §  1º).  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28).  PERÍCIA  NÃO
EVIDENCIOU  TRATAR-SE  DE  FALSIFICAÇÃO  GROSSEIRA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
investigatório instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art.  289, § 1º, do
Código Penal, em razão da apreensão de seis cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e dezesseis
cédulas de R$ 5,00 (cinco reais) falsas. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
declínio de atribuições à Justiça Estadual, por entender que a falsificação das cédulas é grosseira,
aplicando-se ao caso a Súmula nº 73 do STJ. 3. Discordância da MM. Juíza Federal. Remessa
dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. O laudo pericial concluiu que as cédulas são falsas, tendo em vista a
completa ausência dos elementos de segurança originais que caracterizam as cédulas fiduciárias
legítimas.  Entretanto,  não  constatou  tratar-se  de  falsificação  grosseira.  5.  Necessidade  de
elaboração de nova perícia, para informar se a falsidade é grosseira ou não, e se possui ou não
capacidade de induzir a engano o homem de mediana capacidade intelectiva. 6. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

237. Processo: JFRJ/SJM-2008.51.10.001115-6-INQ Voto: 7668/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de falso testemunho (CP, art. 342), supostamente
praticado por particular perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, no dia
10/04/2007. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR).  Eventual crime

105



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

ocorreu em desfavor da Justiça Estadual. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

238. Processo: DPF/GVS/MG-00155/2011-INQ Voto: 7734/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E
DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTS. 16 E 22 DA LEI Nº 7.492/86 E ART. 1º, IV, §4º, DA LEI Nº
9.613/91).  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 PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar o cometimento dos crimes previstos nos arts. 16 e 22 da Lei nº 7.492/86 e no art. 1º, IV,
§4º, da Lei nº 9.613/91, por suposta realização de operações ilícitas de câmbio e lavagem de
dinheiro.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  sob  a  tese  de
ausência de provas da materialidade delitiva.  3.  Discordância do Juiz Federal  e remessa dos
autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP, c/c art. 62, inc. IV, da LC 75/93. 4. As vultuosas
movimentações  financeiras  realizadas  em  um  curto  espaço  de  tempo  na  conta  de  empresa
pertencente aos investigados (somatório que alcança a quantia de R$ 3.691.847,00) apontam um
contexto econômico incompatível com o porte da pessoa jurídica investigada, além disso, trechos
de Laudo de  Perícia  Criminal  Federal  demonstrando a  necessidade de  se  diligenciar  para  a
obtenção de registros contábeis e respectivos documentos de suporte as operações financeiras
questionadas. 5. O arquivamento do inquérito policial  no atual estágio da persecução criminal
apenas seria admitido se ausentes elementos mínimos da autoria ou da materialidade delitivas,
após esgotadas as diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca, segura e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. 6. 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.

239. Processo: JF-AÇA-0013227-31.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 7718/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 7ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). REVISÃO (ART.
28 DO CPP C/C O ART. 62, IV DA LC Nº 75/93). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
PÚBLICO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar  a prática do crime de falsidade ideológica,  tipificado no art.  299 do CP,  uma vez que
particular,  teria protocolado, no dia 29/09/2006, dois requerimentos de Registro e Certidão de
Acervo Técnico na Seccional de Araçatuba do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
São Paulo, mediante o uso de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ideologicamente
falsas.  2.  O il.  Procurador da República oficiante,  considerando que a ART é um documento
particular, promoveu o arquivamento do feito com fundamento na prescrição, tendo em vista que a
pena máxima cominada ao crime é de 3 anos de reclusão e que o uso dos documentos falsos
deu-se em 29/09/2006. 3. O MM. Juiz Federal discordou do arquivamento, por entender que a
ART é um documento público, não ocorrendo, assim, a prescrição, haja vista que, nesse caso, a
pena máxima atribuída ao delito é de 5 anos de reclusão. 4. A Anotação de Responsabilidade
Técnica constitui um documento formal, com formulário emitido pelo CREA, de acordo com a Lei
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nº 6.496/77, na qual o profissional (engenheiro, arquiteto) registra perante o conselho profissional
o contrato firmado com o cliente para a execução de obra e prestação de serviço, sendo, portanto,
documento público. 5. Como a pena máxima atribuída ao crime em questão é de 5 (cinco) anos
de reclusão, o prazo prescricional é de 12 anos (CP, art.  109, III),  de modo que a prescrição
somente  se  consumará  em  setembro  de  2018.  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.

240. Processo: JF-AND-0001021-83.2015.4.03.6137-
PIMP

Voto: 7714/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 37ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ANDRADINA/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório.  Crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).  Suposto
recebimento irregular de auxílio-doença, tendo em vista a notícia de que o investigado, enquanto
percebia o benefício, estaria exercendo normalmente seu trabalho, bem como teria sido indiciado
pela  prática  dos  crimes  de  lesões  corporais  e  furto.  MPF:  Promoção  de  arquivamento.
Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Benefício
que foi obtido licitamente, mediante decisão judicial proferida em processo regular. No caso, não
há elementos que indiquem que o investigado tenha se valido de fraude para obter vantagem
indevida perante a autarquia previdenciária. Ainda que se argumente que o exercício laboral em
período abrangido pelo  auxílio-doença é irregular,  tal  fato não é suficiente  para enquadrar-se
como artifício ou ardil apto a caracterizar a ocorrência de estelionato majorado. Precedente da 2ª
CCR/MPF: Processo n° 0007764-20.2014.4.05.8100, julgado na Sessão nº 628, de 21/09/2015,
unânime. Insistência no arquivamento.

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

241. Processo: JF/CE-0003028-85.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 7751/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º  do  CP,  que  noticia  a
ocorrência de saque fraudulento de seguro desemprego por pessoa não identificada. 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.

242. Processo: JF/CE-0004961-93.2016.4.05.8100-
PIMP

Voto: 7715/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  Mercadorias
apreendidas avaliadas no valor de R$ 4.982,35. MPF: Promoção de arquivamento fundada no
princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62,
IV,  da  LC nº  75/93.  A respeito  do  tema,  a  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  editou  o
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Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20, 'caput', da Lei nº 10.522/2002 (R$
10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  No  caso,  não  há  notícia  acerca  de
reiteração de conduta pela investigada, as mercadorias apreendidas não são proibidas e o valor
do tributo iludido não ultrapassa o montante de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, situação que autoriza
a incidência do princípio da insignificância. Insistência no arquivamento.

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

243. Processo: JF-MBA-0004771-65.2015.4.01.3901-
PROINV

Voto: 7719/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE MARABÁ

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CP, ART. 260, II E IV. INDÍGENAS TERIAM BLOQUEADO
UMA  FERROVIA  E  PRATICADO  ATOS  DE  DEPREDAÇÃO  CONTRA  AS  LOCOMOTIVAS.
REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,  ART. 62,  IV).  ARQUIVAMENTO PREMATURO. 1.
Procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática do crime descrito no art.
260, II e IV, do CP, uma vez que indígenas teriam bloqueado uma ferrovia e praticado atos de
depredação  contra  as  locomotivas.  2.  A il.  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  com  fundamento  na  atipicidade,  entendendo  que  os  indígenas,  valendo-se  do
direito de liberdade de pensamento, promoveram manifestações pacíficas em torno da ferrovia,
dentro dos limites toleráveis e aceitáveis,  as quais  ocorreram em virtude de uma mineradora
romper,  abusivamente,  a  prestação de apoio  à  comunidade indígena.  3.  O MM.  Juiz  Federal
discordou do arquivamento,  considerando necessário  o  aprofundamento das investigações.  4.
Conforme  provas  contantes  dos  autos,  verifica-se  a  existência  de  elementos  mínimos  que
apontam  para  a  prática  dos  ilícitos  ora  noticiados.  Necessidade  de  prosseguimento  nas
investigações, no intuito de melhor elucidar os fatos, mostrando-se prematuro, no momento, o
arquivamento  deste  procedimento  investigatório.  5.  Não  homologação  do  arquivamento  e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

244. Processo: JF/PR/TOL-5003780-
84.2015.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7739/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR  SUPERIOR  AO  PATAMAR
PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório
instaurado  para  apurar  a  entrada  em  território  nacional  de  mercadorias  de  procedência
estrangeira desacompanhadas de documentação necessária, configurando a prática do crime de
descaminho (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$ 10.086,72).
Discordância do magistrado. 3. O valor dos tributos elididos 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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245. Processo: JF-RJ-0024981-36.2014.4.02.5101-
INQ

Voto: 7716/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CP,  ARTS.  297  E  304.  APRESENTAÇÃO  DE  DIPLOMA  FALSO
PERANTE  CONSELHO  REGIONAL  DE  ENGENHARIA  E  AGRONOMIA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  PRESENTES  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DELITIVAS.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
policial  instaurado  para  apurar  a  prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  297  e  304  do  CP.
Investigado que apresentou diploma de técnico em eletrônica falso perante o Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  CREA/RJ, ao requerer registro profissional junto a
esta autarquia. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender
atípica a conduta ora investigada. Discordância da MM. Juíza Federal. Remessa dos autos à 2ª
CCR/MPF. 3.  Ao apresentar diploma de conclusão do curso de técnico em eletrônica falso,  o
investigado, visando o registro profissional perante o CREA/RJ, infringiu a norma descrita no art.
304 do CP. 4. A falsificação só foi constatada após diligência efetuada pelo CREA/RJ perante a
instituição  de  ensino.  O  diploma  falso  poderia  passar  despercebido  por  um  servidor  menos
diligente,  possuindo,  portanto,  ao  menos,  o  mínimo  de  potencialidade  lesiva  exigido  para  a
configuração  do  crime.  5.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

246. Processo: JFRS/PFU-5000243-
73.2016.4.04.7104-PIMP - Eletrônico 

Voto: 7717/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PARCELAS DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA TITULAR. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, §3º).
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Procedimento  investigatório  criminal  instaurado
para apurar  o crime tipificado no art.  171,  §  3º,  do CP,  tendo em vista  suposto recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  12/2006  a
05/2008, após o óbito da titular, ocorrido em 24/11/2006, causando prejuízo ao INSS no valor de
R$ 10.591,39. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
base na prescrição, considerando que os fatos narrados configuram o crime do art. 169 do CP, por
não vislumbrar indícios de fraude por parte da investigada para continuar a receber o benefício,
tendo  em vista  que  a  conta  em que  era  depositado  o  benefício  era  conjunta  entre  ela  e  a
beneficiária falecida, não havendo necessidade de se passar pela de cujus para movimentar a
conta  e  sacar  os  valores.  3.  A MM.  Juíza  Federal  discordou  do  arquivamento,  por  entender
existirem indícios da prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP, não ocorrendo, assim, a
prescrição da pretensão punitiva. 4. Embora a conta fosse conjunta, não afasta o fato de que
aquele que procedeu aos saques indevidos manteve em erro o INSS, o que denota, em tese, a
existência da materialidade delitiva do crime previsto no art. 171, §3º, do Código Penal. 5. Como a
pena máxima atribuída ao crime de estelionato previdenciário é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, o prazo prescricional é de 12 anos (CP, art.  109, III),  de modo que a prescrição
somente se consumará em maio de 2020. 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.
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247. Processo: JF/SP-0005969-96.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 7720/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  E  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO  NACIONAL.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar os crimes descritos nos arts. 16 e 22 da Lei nº 7.492/86 e no art. 1º da Lei
nº 9.613/98, supostamente praticados por representantes legais de empresa privada, uma vez
que,  de  acordo  com  o  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  COAF,  há  indícios  de
movimentações  financeiras  suspeitas.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante,  após  o
indeferimento judicial do pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa investigada,
interpôs  apelação  e,  em seguida,  promoveu o  arquivamento  do  feito,  por  não  vislumbrar,  no
momento, outras diligências aptas a elucidar a verdade real dos fatos. 3. A MM. Juíza Federal
discordou do arquivamento,  considerando necessário  o  aprofundamento das investigações.  4.
Possibilidade de realização de diligências prévias à eventual quebra de sigilo bancário e fiscal,
como, por exemplo, a oitiva de empregados/gestores das empresas citadas no relatório do COAF.
5.  Necessidade de prosseguimento nas investigações,  no intuito  de melhor  elucidar  os fatos,
mostrando-se  prematuro,  no  momento,  o  arquivamento  deste  inquérito  policial.  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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

248. Processo: 1.26.003.000043/2016-79 Voto: 7723/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE
MEMBROS DO MPF. OMISSÃO DE SOCORRO EM DESFAVOR DE INDÍGENA. ATRIBUIÇÃO
DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERRA TALHADA/PE. 1. Notícia de Fato autuada a
partir  de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando
suposta prática do crime de omissão de socorro (CP, art. 135) em desfavor de indígena. 2. A il.
Procuradora da República atuante em Serra Talhada determinou o envio dos autos à Procuradoria
da República em Salgueiro, por entender que os fatos foram perpetrados em Mirandiba/PE. 3. O il.
Procurador da República oficiante na PRM  Salgueiro, considerando que a omissão de socorro
aconteceu no Hospital Público em Serra Talhada (HOSPAM), suscitou o presente conflito negativo
de atribuição. 4. Consta dos autos que a indígena procurou, primeiramente, a Unidade Mista de
Saúde de Mirandiba/PE, onde foi devidamente atendida e medicada. No entanto, por não ter tido
melhora, foi transferida para o Hospital Público em Serra Talhada/PE, local em que teria ocorrido a
suposta omissão de socorro, conforme relatado pelo noticiante. 5. Fixação da atribuição da PRM
Serra Talhada/PE.

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.

249. Processo: 1.34.001.000155/2016-78 Voto: 7722/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
ABUSO  DE  AUTORIDADE.  ATRIBUIÇÃO  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  EM  SÃO
PAULO. LOCAL DOS FATOS. 1. Notícia de Fato autuada para apurar supostos crimes de abuso
de autoridade, previstos na Lei nº 4.898/95, praticados, em tese, por militares do Exército da 2ª
Região Militar, especificamente do Setor de Fiscalização de Produtos Controlados  SFPC/2ªRM,
contra representante legal de empresa privada, haja vista o indeferimento de pedido de renovação
de Certificado de Registro sem qualquer fundamentação. 2. O il. Procurador da República atuante
em São Paulo/SP determinou o envio dos autos à Procuradoria da República em Barueri, uma vez
que a empresa tem sua sede nesse município. 3. O il. Procurador da República oficiante na PRM
Barueri, considerando que os fatos ocorreram perante o Comando da 2ª Região Militar, sediado
no município de São Paulo, suscitou o presente conflito negativo de atribuição. 4. Assiste razão ao
Procurador da República suscitante. A atribuição deve ser fixada pelo local dos fatos e não pelo
local da sede da empresa. 5. Fixação da atribuição da PR/SP.

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

250. Processo: TRE-SP-ILP/TCO-0000084-
56.2013.6.26.0343

Voto: 7732/2016 Origem: GABPRR38-PBPN - 
PEDRO BARBOSA PEREIRA 
NETO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME ELEITORAL (ART. 350 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 delito tipificado no art.
350 do Código Eleitoral, em razão da apresentação de recibo de doação eleitoral falso durante
prestação  de constas  das eleições de 2012,  por  presidente de diretório  municipal  de partido
político. 2. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento, entendendo pela inocorrência
do delito,  por  ausência de dolo.  3.  Autos encaminhados inicialmente à Procuradoria  Regional
Eleitoral no Estado de São Paulo 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. O
representante da empresa supostamente doadora afirma que não fez nenhuma doação ao partido
político  em questão e o exame pericial  realizado no recibo de doação apresentado à Justiça
Eleitoral revela ser falsa a assinatura que foi apontada como sendo do doador. 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. 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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

251. Processo: DPF/JZO/BA-00200/2012-INQ Voto: 7737/2016 Origem: GABPRM001-APC - 
ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o possível crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº
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11.343/2006,  em decorrência  da  identificação  de  roça  de  maconha durante  operação  policial
voltada para o expurgo de plantações ilícitas dessa natureza. 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.

252. Processo: DPF/VGA-00027/2016-IPL Voto: 7695/2016 Origem: GABPRM1- - LUDMILA 
JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 155 do CP. Três indivíduos estariam
furtando dormentes de madeira próximo a uma linha férrea. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Informação de que os objetos furtados pertenciam a uma empresa
privada. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

253. Processo: 1.17.001.000268/2016-54 Voto: 7757/2016 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. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares. Relato de que a irmã e
sobrinha  de  um  aposentado  estariam  se  apropriando  indevidamente  de  seu  benefício
previdenciário. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de
lesão a bens,  serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

254. Processo: 1.22.000.002029/2016-89 Voto: 7665/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possíveis crimes de estelionatos praticados por particulares
em prejuízo de pessoas jurídicas privadas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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255. Processo: 1.22.000.002923/2016-59 Voto: 7666/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares, por meio de ligação
telefônica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão
a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

256. Processo: 1.22.001.000339/2016-59 Voto: 7701/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir  de manifestação apresentada, de forma anônima, à Sala de
Atendimento ao Cidadão, comunicando que particular teria ofendido servidor público municipal.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bem,
serviço  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

257. Processo: 1.26.000.002267/2016-45 Voto: 7661/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Relato de que filho de idosa estaria se apropriando indevidamente de seu benefício assistencial.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Suposto crime praticado entre
particulares. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

258. Processo: 1.26.000.002417/2016-11 Voto: 7659/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de ameaça e tentativa de homicídio em desfavor de particular.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens,
serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

259. Processo: 1.26.002.000177/2016-08 Voto: 7702/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Narra  a  noticiante  possíveis  irregularidades  em  atendimento  realizado  pelo
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  SAMU, em Caruaru/PE, que culminou no falecimento
de sua mãe. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Existência de dois
procedimentos relacionados à apuração de deficiências na prestação de serviços do SAMU na
Região,  em  trâmite  no  2º  Ofício  da  PRM-Caruaru.  No  caso,  eventual  crime  praticado  por
médico/atendente do SAMU não atrai a competência da Justiça Federal, porquanto não implica
dano direto a bem, serviço ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

260. Processo: 1.26.004.000283/2016-63 Voto: 7696/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime descrito  no art.  155  do  CP.  Furto  de um notebook particular,  em outubro de 2015,  na
Câmara de Vereadores da cidade de Salgueiro, praticado, em tese, por instrutor de um curso de
Bombeiro Civil. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de
lesão  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

261. Processo: 1.29.012.000249/2016-88 Voto: 7663/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que empresa estaria realizando cobranças supostamente indevidas, por e-mail, em desfavor de
particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão
a bem, serviço ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

262. Processo: 1.30.001.004254/2016-78 Voto: 7759/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

114



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) contra particular. Narra a noticiante fato
caracterizado  como  golpe  por  telefone.  Ao  atender  uma  ligação,  que  acreditou  ser  de  uma
determinada loja, revelou seus dados pessoais. Posteriormente, descobriu que essa empresa não
realizou tal contato. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência
de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

263. Processo: 1.31.000.000833/2016-14 Voto: 7703/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Empregado, no momento de sua
contratação,  apresentou  documento  particular  supostamente  falso  perante  empresa  privada.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens,
serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

264. Processo: 1.33.004.000091/2016-12 Voto: 7689/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  2ª  Vara  Cível  da  Comarca  de
Joaçaba/SC, comunicando suposta fraude cometida pela parte autora ou por seus procuradores
em uma ação judicial  proposta contra seguradora privada. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

265. Processo: 1.34.001.005563/2016-16 Voto: 7697/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Eventual
cobrança indevida e  desvio  de taxas  de empréstimos consignados envolvendo uma empresa
privada e uma autarquia municipal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

266. Processo: 1.34.006.000722/2016-46 Voto: 7758/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares. Narra o noticiante que
contratou consórcio mediante pagamento prévio, sem receber a contraprestação devida. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou
interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

267. Processo: 1.22.024.000197/2016-61 Voto: 7621/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes previstos nos arts. 203 e 298 do CP. Relato de que presidente
de determinado sindicato foi destituído, no dia 06/04/2011, pelo secretário da entidade mediante
apresentação de assinaturas falsas de pessoas que não haviam comparecido à assembleia onde
a deliberação foi tomada. 1) Crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido  em  abril  de  2011.
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV). Homologação do arquivamento. 2) Crime de falsificação de documento particular (CP, art.
298) praticado em detrimento do próprio sindicato e de seus associados. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).  Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

268. Processo: SRPF-AP-00280/2012-INQ Voto: 7736/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação anônima dando conta de possível crime
descrito no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90, por suposta supressão de tributos mediante falsificação
de documentos, e da realização de contratos superfaturados da empresa representada com a
Prefeitura  do  Município  de  Santana.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Imprecisão da representação anônima, que relata, de maneira vaga, o cometimento de diversos
crimes, sem fornecer informações sólidas que permitam a persecução penal eficiente. Negativa da
Receita  Federal  em Macapá de fornecer informações acerca da instauração de procedimento
fiscal em face da empresa e da realização de lançamento definitivo do crédito tributário, sob a
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justificativa de se tratar de informação sigilosa. Ausência de elementos mínimos a subsidiar a
quebra de sigilo fiscal e bancário. Diligências empreendidas pela Polícia Federal na qual não se
vislumbrou  indício  de  possível  fraude  à  licitação.  Inocorrência,  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

269. Processo: 1.00.000.008415/2016-41 Voto: 7726/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Relatório de Fiscalização elaborado pelo Grupo Especial de
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de investigar o possível
crime tipificado no art. 149 do CP, envolvendo fazenda localizada no município de São João do
Araguaia/PA. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O Relatório concluiu pela
inexistência de práticas que pudessem configurar trabalho escravo. Ausência de materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento.

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

270. Processo: 1.03.000.001138/2016-34 Voto: 7746/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Os
indiciados, nas respectivas condições de servidor público e Secretário de Educação do Estado de
SP,  teriam  descumprido  ordem  judicial,  no  sentido  de  fornecer  documentos  e  informações.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que não há
indícios de que os investigados tinham intenção de descumprir a ordem legal emanada pelo Poder
Judiciário Federal. Demora justificada. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de não
cumprir a ordem. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

271. Processo: 1.04.001.000010/2015-25 Voto: 7749/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de difamação (CP, art. 139) e de calúnia
(CP, art. 138) praticados por particular contra Juiz Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Após a autuação, o ofendido não manifestou interesse em prosseguir com a demanda.
Nos crimes contra a honra é imprescindível a manifestação inequívoca de vontade do ofendido,
ou seu representante legal,  no sentido de processar criminalmente o  acusado (CP,  art.  145).
Inviabilidade do prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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272. Processo: 1.13.000.000416/2016-90 Voto: 7753/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível prática de crime de falso
testemunho nos autos de processo judicial (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 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.

273. Processo: 1.14.000.002694/2016-44 Voto: 7748/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) em desfavor de funcionário da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (carteiro). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O agente
criminoso abordou o funcionário com uma arma de fogo e ordenou que lhe fosse entregue a
chave do veículo, assumindo, logo em seguida, a direção do veículo e evadindo-se. Ausência de
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

274. Processo: 1.14.006.000030/2016-91 Voto: 7752/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

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).  Inconsistências
verificadas no depoimento decorrentes da dificuldade sentida pela testemunha em expressar ao
magistrado todas as circunstâncias 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.

275. Processo: 1.14.008.000246/2016-36 Voto: 7755/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício da Vara do Trabalho de Ipiaú/BA que encaminha trechos
de uma reclamação trabalhista para apurar possível prática do crime previsto no art. 302 do CP,
em razão da apresentação em juízo de atestado médico contendo informações ideologicamente
falsas,  no dia  03.03.2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Prescrição da
pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 04 (quatro) anos da prática ilícita (CP, art.
109, V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). 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.

276. Processo: 1.16.000.000025/2014-00 Voto: 7708/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  revelação  indevida  da
identidade de servidores da Agência Brasileira de Inteligência  ABIN, alegadamente constantes de
documentação do serviço de segurança de Porto de Suape/PE, a jornalistas de uma determinada
revista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em  que  pesem  as  sucessivas
diligências empreendidas neste procedimento, nenhum dos fatos foi suficientemente esclarecido,
de modo a justificar o prosseguimento da persecução penal. Ademais, há outro procedimento com
objeto idêntico de apuração (1.16.000.000056/2014-52) no âmbito da Procuradoria da República
em  São  Paulo,  local  de  impressão  da  revista  em  que  supostamente  foram  divulgadas  as
informações sigilosas. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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. O advogado Daniel Romeiro (OAB:
234983/SP) acompanhou a sessão.

277. Processo: 1.20.000.000530/2015-02 Voto: 7735/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para documentar e registrar tratativas e requerimentos
destinados a garantir que parte do valor devolvido à sociedade de Mato Grosso, por um autor de
colaboração  premiada,  seja  na  forma  de  construção  de  uma  escola  estadual.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Projeto de escola estadual apresentado após diversos
e-mails trocados com o Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso. Inércia do Estado do
Mato Grosso em dar continuidade nas tratativas sobre o projeto da escola apresentado, porquanto
já  decorridos  mais  de  90  dias  sem  qualquer  manifestação  substancial  nos  autos  acerca  do
andamento do projeto. Ausência de providências a serem tomadas pelo MPF. Homologação do
arquivamento.

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

278. Processo: 1.23.000.000101/2016-04 Voto: 7633/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/1990).
Suposta fraude no recolhimento de imposto de renda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Informação da Receita  de que  não ocorreu nenhum ilícito  tributário,  uma vez que o
contribuinte era isento do Imposto de Renda desde o ano de 1991, em virtude de moléstia grave.
Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

279. Processo: 1.24.005.000035/2016-87 Voto: 7710/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 

119



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

GUARABIRA-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Narra a noticiante
que terceiro estaria recebendo indevidamente seu benefício do Programa Bolsa Família. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o CPF da reclamante estava, por
equívoco, no cadastro de outra pessoa com o mesmo nome (homônimo). Procurada para informar
sobre  a  regularização  do  Bolsa  Família,  a  noticiante  não  foi  encontrada.  Ausência  de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

280. Processo: 1.25.000.003113/2016-16 Voto: 7727/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 40 da Lei nº 6.538/78, tendo em vista
que  uma correspondência  teria  sido  violada  no  âmbito  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e
Telégrafos (EBCT). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A EBCT não obteve êxito
na localização de imagens para ajudar na identificação do responsável pela violação. Ausência de
indícios  mínimos  de  autoria.  Inexistência  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

281. Processo: 1.25.008.000585/2016-39 Voto: 7620/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular. Usura pecuniária (Lei nº 1.521/51, art. 4º) em
tese cometida por particular (agiota). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Súmula  nº  498  do  STF:  Compete  à  Justiça  dos  Estados,  em  ambas  as
instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. A notícia-crime já foi
encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Grossa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em 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.

282. Processo: 1.25.013.000055/2016-11 Voto: 7711/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Relato de que
particular teria recebido indevidamente parcelas de benefício assistencial de amparo a pessoa
idosa, em razão da suposta omissão de alteração da situação da renda familiar, decorrente do
exercício de atividade laboral remunerada por parte de sua esposa. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consta  dos  autos  que,  no  momento  da  concessão  do  benefício,  foi
informada a remuneração  da esposa  do beneficiário,  e  que,  durante todo  o período  em que
recebeu o benefício, não houve alteração do cargo por ela ocupado. Inexistência de elementos
que indiquem a ocorrência de fraude ou má-fé contra a autarquia previdenciária. Materialidade
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delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

283. Processo: 1.27.000.001302/2015-91 Voto: 7756/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para investigar possível crime tipificado no art.
149 do CP, envolvendo restaurante localizado em Teresina/PI. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Após fiscalização,  o Auditor  Fiscal  do Trabalho não atestou nenhuma
situação que pudesse caracterizar trabalho escravo. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

284. Processo: 1.27.000.001645/2016-36 Voto: 7713/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática do crime previsto no art.  155 do CP. Lanternas traseiras de
veículo locado pelos Correios teriam sido furtadas no dia 17/07/2016. 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.

285. Processo: 1.27.002.000235/2016-58 Voto: 7712/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP, em detrimento de
agência dos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de imagens e
testemunhas. Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

286. Processo: 1.28.000.001315/2016-11 Voto: 7709/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

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

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

287. Processo: 1.29.000.001955/2016-86 Voto: 7627/2016 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, de forma anônima, perante a
Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  comunicando  que  um  vídeo  contendo  cenas  de  violência
explícita teria sido postado na rede social Facebook. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Após pesquisa, constatou-se que o conteúdo do vídeo estava indisponível, possivelmente
removido da internet. Inexistência de outros elementos que possam colaborar na apuração dos
fatos. 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.

288. Processo: 1.29.000.002573/2016-70 Voto: 7724/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento  instaurado  para  registrar  e  acompanhar  a  participação  ministerial  durante  o
cumprimento  de  Carta  de  Ordem  expedida  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento que atingiu a finalidade. Perda do objeto.
Homologação do arquivamento.

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

289. Processo: 1.29.000.002598/2016-73 Voto: 7747/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, noticiando possível
crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º), praticado, em tese, por responsáveis por
sociedade empresária. Imposto elidido no valor de R$ 1.445,08. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Consoante entendimento firmado pelo  Superior  Tribunal  de Justiça,  é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00,  em  decorrência  do  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02.  Precedentes  do  STJ:  EREsp
1230325/RS,  Rel.  Min.  Gurgel  De  Faria,  Terceira  Seção,  DJe  05/05/2015;  AgRg  no  RHC
54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Rel. Ministro
Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp  1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria
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

122



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

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.

290. Processo: 1.29.000.002811/2016-47 Voto: 7634/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar possível crime de dano qualificado (CP, art.
163, § único, III). Relato de que particular, após ter sido informado acerca do indeferimento de seu
requerimento de benefício previdenciário, perdeu o controle e quebrou com um soco uma janela
pequena da agência do INSS, causando prejuízo à autarquia previdenciária no valor de R$ 40,00.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

291. Processo: 1.29.002.000397/2016-11 Voto: 7725/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP,  art.  337-A)  praticado  por  representantes  legais  de  empresa  privada.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informação  da  Receita  Federal  de  que  não  foram
encontrados indícios relevantes que justifiquem a instauração de procedimento fiscal em nome da
empresa  investigada.  Inexistência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído.  Natureza
material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

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

292. Processo: 1.29.003.000578/2016-38 Voto: 7754/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

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).  Inconsistências
verificadas no depoimento decorrentes da dificuldade sentida pela testemunha em expressar ao
magistrado todas as circunstâncias 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.

293. Processo: 1.29.017.000156/2016-11 Voto: 7750/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CANOAS-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima. Sala de atendimento ao cidadão. Suposto crime contra a
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honra praticado por meio da rede mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Relato que não trouxe elementos mínimos necessários para dar  ensejo  e
instruir  uma investigação criminal  responsável  e útil.  Carência  de dados concretos acerca de
suposto ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

294. Processo: 1.30.001.003819/2012-76 Voto: 5407/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Possível crime de
tortura praticado durante o regime militar contra GERALDO BERNARDO DA SILVA (Comissão
Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  317/319).
Ascensorista da Rede Ferroviária Federal teria cometido suicídio no dia 17/07/1969, alguns dias
após ter sido preso e interrogado por uma patrulha do Exército. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo,
seja pela dificuldade fática de identificação dos autores intelectuais e dos executores. Ausência de
indícios mínimos de autoria delitiva ou de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

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

295. Processo: 1.30.001.003833/2012-70 Voto: 7623/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Possíveis crimes
de tortura e homicídio praticados durante o regime militar contra AURORA MARIA NASCIMENTO
FURTADO  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos
Políticos, p. 1082/1086). A vítima morreu aos 26 anos de idade, no dia 10/11/1972, depois de ter
sido presa e torturada por agentes da repressão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Não há elementos  suficientes de autoria  delitiva,  seja  pelo  decurso  do tempo,  seja  pela
dificuldade fática de identificação dos autores intelectuais e dos executores. Ausência de indícios
mínimos de autoria delitiva ou de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

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

296. Processo: 1.30.001.003887/2012-35 Voto: 5406/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Possíveis crimes
de  tortura  e  de  homicídio  praticados  durante  o  regime  militar  contra  ANTÔNIO  CARLOS
NOGUEIRA  CABRAL  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e
Desaparecidos Políticos, p. 923/926). Estudante de medicina que teria sido morto em tiroteio ao
resistir à ordem de prisão, no dia 12/04/1972. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade
fática de identificação dos autores intelectuais e dos executores. Ausência de indícios mínimos de
autoria delitiva ou de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação
do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.
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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.

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

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Possível crime de
homicídio praticado durante o regime militar  contra IVAN MOTA DIAS (Comissão Nacional da
Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  608/610).  Militante  da
Vanguarda  Popular  Revolucionária   VPR  teria  sido  morto  após  sua  prisão,  que  ocorreu  em
15/05/1971.  Seus restos mortais  não foram,  até  hoje,  localizados e identificados.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo
decurso do tempo,  seja  pela  dificuldade fática de identificação dos autores intelectuais e dos
executores.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  ou  de  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no
art. 18 do CPP.

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

298. Processo: 1.33.000.001363/2016-31 Voto: 7705/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir  de manifestação apresentada, de forma anônima, à Sala de
Atendimento ao Cidadão, comunicando possível abuso por parte de empresa privada na venda de
unidades imobiliárias por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não trouxe elementos mínimos necessários para dar ensejo
e instruir uma investigação criminal responsável e útil. Carência de dados concretos acerca de
suposto ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

299. Processo: 1.34.043.000241/2016-94 Voto: 7704/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando supostas irregularidades que teriam sido praticadas por síndica de um
condomínio residencial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que não trouxe
elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável
e  útil.  Carência  de  dados  concretos  acerca  de  suposto  ilícito  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

300. Processo: 1.36.000.000433/2015-41 Voto: 7706/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330),
uma vez que o Superintendente de Gestão Tributária da Secretaria da Fazenda de Tocantins não
teria cumprido decisão judicial proferida pela 2ª Vara Federal Cível do referido Estado, no sentido
de recolher o ICMS apenas sobre o quantitativo de energia elétrica efetivamente consumido pela
Empresa Brasileira  de Infraestrutura Aeroportuária   Infraero.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62, IV). As informações constantes dos autos indicam que a decisão foi  cumprida.
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.

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

301. Processo: JF-GO-0000778-19.2016.4.01.3500-
INQ

Voto: 7462/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  CRIME  DE  FALSIDADE
IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297). CPP, ART.
28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. DEMONSTRADA A MATERIALIDADE. DELIMITADA AUTORIA.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1.
Inquérito policial. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso
(CP, art. 304 c/c 297). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por ter o
investigado evadido, permanecendo em local desconhecido, não havendo outras diligências aptas
a revelar seu atual paradeiro. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF
para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. No atual estágio da persecução
criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos de autoria e/ou
materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração
inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade.
Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso, como assentado na decisão, há indícios suficientes
de autoria e materialidade dos crimes investigados, não configurando a suposta impossibilidade
de  localização  do  suposto  autor  dos  crimes,  motivo  para  o  pretendido  arquivamento.  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.

302. Processo: JF-GO-0001792-72.2015.4.01.3500-
PETCRI

Voto: 7595/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  desacato  (CP,  art.  331).  Notícia  de  que  a
investigada teria desacatado mesários por ocasião do 2º turno das eleições do processo eleitoral
de 2014. MPF requereu o arquivamento do feito por entender que não se vislumbrou a presença
do elemento subjetivo do tipo, in casu, o dolo, indispensável à configuração do delito. Verifica-se
que os fatos narrados se deram em meio acalorada altercação,  em momento de descontrole
emocional, não estando presente o elemento subjetivo do tipo, consistente na intenção de ofender
o decoro e a dignidade da administração pública. Discordância do magistrado. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Atitude e uso de palavra grosseira por parte da investigada,
que não aparentou ter a finalidade de ultrajar, mas sim de demonstrar o inconformismo diante das
exigências de obediência às regras de não adentrar à cabine eleitoral  na companhia de uma
criança.  Ausência  de  dolo.  Falta  de  justa  causa  para  continuidade  da  persecução  penal.
Insistência no 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.

303. Processo: JFRJ/PTP-2007.51.06.001264-3-INQ Voto: 7590/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
PETRÓPOLIS

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato majorado em face do INSS, na forma tentada (CP, art. 171,
§3º c/c art. 14, II). Arquivamento com base na falta de interesse de agir, ante a fatal ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva por ocasião da prolação da sentença quando o indiciado terá
atingido a idade de 70 anos. Discordância do magistrado, sob a alegação de que, quando os
autos foram recebidos pelo membro do parquet no ano de 2009, inexistia a falta de interesse de
agir.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP c/c  art.  62,  IV  da  LC  75/93.  Fato  delituoso  que  data  de
30/11/2006. Decurso de quase 10 (dez) anos da data dos fatos. Indiciado que atingirá a idade de
70 anos em 21/11/2016, o que fatalmente ensejará a redução pela metade do prazo prescricional
(CP, art. 109, inc. IV c/c art. 115). Insistência no arquivamento e encaminhamento de cópia dos
autos (decisão, manifestação do il. Procurador da República e do Juiz Federal) à Corregedoria do
Ministério Público Federal para as providências que entender cabíveis.

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

304. Processo: JF-RJ-0507259-92.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 7503/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  PARA  MELHOR
ESCLARECIMENTO DOS FATOS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado a partir de representação formulada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).
Crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  atribuído  à  Petrobras.  Supostas  informações
inverídicas  inseridas  em  documentos  de  fornecimento  obrigatório  à  ANP.  2.  Promoção  de
arquivamento fundada no entendimento de que as informações inverídicas prestadas representam
meros erros procedimentais, sem potencialidade lesiva. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa
dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. No atual
estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos
mínimos de autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. Em algumas Estações Coletoras a
diferença foi de 100%, ou seja, nada foi informado quanto ao volume do gás natural produzido. 6.
O  elevado  percentual  das  diferenças  apresentadas  sugerem  que  não  houve  mero  erro
procedimental,  mas  apontam  para  a  possibilidade  de  conduta  dolosa  na  prestação  das
mencionadas  informações  inverídicas,  o  que,  por  sí  só,  torna  prematuro  o  arquivamento.  7.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

305. Processo: JF-RJ-2016.51.01.505396-3-PIMPCR Voto: 7415/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

127



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

Ementa: Notícia de Fato. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Crime contra a ordem
tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, inc. I). Ausência de crédito tributário definitivamente constituído.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes do STJ: RHC
36.070/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe 21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Efetivado o envio de cópia do procedimento
à  Receita  Federal  solicitando-se  a  análise  quanto  à  viabilidade  de  ação  fiscal  com posterior
remessa ao MPF. Manutenção do arquivamento.

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

306. Processo: JFRS/PFU-5005530-
51.2015.4.04.7104-PIMP - Eletrônico 

Voto: 7411/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV da LC 75/93.  Possível  crime de
estelionato majorado (CP, art.  171, § 3º) praticado em detrimento do INSS, mediante suposto
recebimento  indevido  de  benefício  de  auxílio-doença  concomitante  ao  exercício  de  atividade
remunerado. Informação anônima prestada à ouvidoria do INSS por meio de central telefônica
relatou que a segurada estaria em concomitância ao recebimento de auxílio-doença exercendo
atividade laboral informal. Defesa escrita apresentada à Autarquia pela segurada demonstrou ser
inidônea  a  denúncia.  Ausência  de  elemento  probatório  acerca  da  materialidade  do  delito
apontado.  Insuficiência  na  denúncia  que  enseja  o  início  de  eventual  investigação  dos  fatos.
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).
Manutenção do arquivamento.

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

307. Processo: PRM/MAR-3410.2014.000222-5-INQ Voto: 7511/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
MARÍLIA/SP

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

Ementa: Notícia de Fato.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV da LC 75/93.  Possível  crime de
contrabando (CP, art. 334). Apreensão realizada por agente policiais civis, no dia 26/06/2014, na
residência de investigado, da quantia de 22 (vinte duas) caixas de cigarros da marca EIGHT,
contendo 50 (cinquenta) pacotes com 10 (dez) maços cada, os quais foram subtraídos, no dia
06/07/2014, do interior da Delegacia, revendidos e distribuídos a consumo. Subtração ocorrida
antes  da  lavratura  de  Auto  de  Infração  e  Guarda  Fiscal  pela  Receita  Federal  e  do  Exame
Merceológico pelo setor pericial da Polícia Federal. Infração penal que deixa vestígios. Exigência
para sua comprovação a elaboração de prova técnico-pericial (CPP, art. 158). Esgotamento das
diligências  para  possível  recuperação  do  material  furtado.  Ausência  de  elemento  probatório
acerca da materialidade do delito apontado. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

308. Processo: JFRS/CAL-5003496- Voto: 7447/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
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04.2014.4.04.7116-APN - Eletrônico RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE CRUZ
ALTA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 273, §
1º, B, INC. I E V, CP. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO MPF ACERCA DA
CAPITULAÇÃO  JURÍDICA  DOS  FATOS.  NÃO  OFERECIMENTO  DE  SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI Nº 9.099/95, ART. 89). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO-CONHECIMENTO  DA
REMESSA. 1.Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público Federal, em razão da suposta prática
do  crime  tipificado  no  art.  273,  §  1º-B,  inc.  I  e  V,  do  Código  Penal,  tendo  em vista  que  o
denunciado importou produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais sem registro no órgão
de vigilância sanitária competente, constando-se que no volume pertencente ao denunciado havia
21 cartelas do medicamento Sibutramina, cada uma com dez comprimidos. 2. O Juízo da 1ª Vara
Federal  de Cruz Alta/RS recebeu a  denúncia  em face do referido  investigado.  Ao  analisar  a
preliminar da defesa prévia, desclassificou o fato para o delito descrito no art. 334, do Código
Penal, c/c o art. 383, § 1º, do Código de Processo Penal, convertendo o feito em diligência para
que o Ministério Público Federal se manifestasse sobre a possibilidade de oferecer proposta de
suspensão  condicional  do  processo.  3.  Ao  reapreciar  os  autos,  o  Procurador  da  República
oficiante  deixou de oferecer  o  benefício  da suspensão condicional  do processo,  possibilidade
advinda da desclassificação do delito. 4. No exame da questão, tem-se que o caso é de não
conhecimento da remessa porquanto o membro do MPF, quando oferece denúncia, no gozo de
sua prerrogativa de independência  funcional,  esgota a atividade do Ministério  Público no que
tange à propositura da ação penal, em sintonia com o princípio da obrigatoriedade da ação penal.
5.  Ausente  qualquer  hipótese  de  arquivamento  implícito  ou  explícito,  afigura-se  descabida  a
remessa do feito à 2ª CCR/MPF, já que ao Colegiado não é dado o poder de rever o conteúdo de
manifestação ministerial e tampouco a incumbência de ser o revisor desse juízo de pertinência.
Precedentes do STF e do STJ. 6.  Inaplicabilidade da Súmula 696 do STF, uma vez que, na
hipótese em tela, a discordância existente entre o órgão acusador e o magistrado não se restringe
à simples discussão sobre a existência ou não dos pressupostos legais permissivos da suspensão
condicional  do processo, mas à própria capitulação jurídica dos fatos,  atividade exercida pelo
Ministério  Público  Federal  quando  do  oferecimento  da  denúncia.  Precedentes  da  2ª  CCR
(Processo  nº  0001907-84.2012.4.03.6138-APE,  641ª  Sessão,  08/04/2016;  Ação  Penal  nº
5001951-60.2013.404.7203, 599ª Sessão, 26/5/2014). 7. Não conhecimento da remessa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento
(Suspensão condicional), 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

309. Processo: 1.30.001.001266/2016-41 Voto: 7394/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. SUPOSTOS CRIMES
CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL,  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  e  OUTROS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO CONFLITO PARA RECONHECER A ATRIBUIÇÃO DO
SUSCITADO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.Trata-se de conflito negativo de
atribuições, suscitado por Membro do MPF oficiante na PR/RJ em face de Membro atuante no
Ofício Criminal Temático do mesmo local, para definição de qual autoridade deveria atuar no feito
para requisitar a instauração de Inquérito Policial, para apuração da notitia criminis que dentre
outros ilícitos penais narra a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei 7.492/86,
arts.  13  e  19)  e  possível  crime  de  lavagem de  dinheiro  (Lei  9.613/98).  2.  O  Procurador  da
República atuante na PR/RJ, declinou da atribuição a um dos ofícios temáticos de crimes de
lavagem de dinheiro,  contra o sistema financeiro nacional,  contra o mercado de capitais e de

129



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

cooperação jurídica internacional  passiva,  daquela  Procuradoria.  3.  Por  sua vez,  a declinada,
aduziu pela falta de documentos apresentados pelos noticiantes que comprovassem a suposta
prática de crime de lavagem de dinheiro, devolvendo os autos ao declinante, que por sua vez,
manteve sua posição e suscitou o conflito negativo de atribuições perante a 2ª CCR do MPF. 4. A
notícia crime foi apresentada formalmente ao MPF, em 08/03/2016, por intermédio de Escritório de
Advocacia contratado pelo representante e subscrita por advogado, onde narra diversas fraudes,
sonegação fiscal e crime contra o sistema financeiro nacional, atribuídas a Grupo empresarial e
seus controladores,  pela qual  requer a requisição de instauração de inquérito policial  visando
apurar os fatos. 5. Na linha do suscitante, a notitia criminis desacompanhada de prova documental
da infração penal noticiada não é causa suficiente para afastar a atribuição ministerial, a qual é
aferida  considerando  a  natureza  dos  fatos  narrados,  que  devem  ser  objeto  de  apuração
aprofundada, não exigindo do noticiante que apresente, de pronto a prova documental dos fatos
noticiados ao Parquet federal, tendo apresentado dados passíveis de investigação. 6. Voto pelo
conhecimento e provimento do conflito para reconhecer a atribuição da suscitada,  atuante no
Ofício Criminal Temático da PR/RJ para dar continuidade à persecução penal.

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

310. Processo: 1.13.002.000076/2016-87 Voto: 7399/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A), PRATICADOS
CONTRA E POR INDÍGENAS. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícias de Fato instaurada a partir  de documentos enviados pela
Polícia  Civil  em  Alvarães/AM,  para  apurar  crime  de  estupro  de  vulnerável  (CP,  art.  217-A),
praticados  por  e  contra  indígena.  2.  Declínio  de  atribuições  promovido  pelo  Procurador  da
República oficiante. 3. Crime praticado por índio ou contra este no interior de reserva indígena, ou
fora dela, tem reflexos sobre os direitos e interesses indígenas de toda a coletividade, a legitimar
o reconhecimento da competência federal nos termos do artigo 109, XI, da Constituição Federal.
4. Não homologação do declínio e designação de outro Membro do Ministério Público Federal
para dar prosseguimento à persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

311. Processo: DPF/SINOP-00260/2015-INQ Voto: 7369/2016 Origem: GABPRM1-FCTT - FLAVIA 
CRISTINA TAVARES TORRES

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

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  Sinop/MT,  sem  a  autorização  do  MEC,  obtendo
vantagem indevida ao manter em erro os alunos matriculados. 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
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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  de  atribuição  e  remessa  de  cópia  do  presente  inquérito  policial  à  3ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão para conhecimento e providências que entender cabíveis, nos termos do
voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  e  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

312. Processo: JFA/TO-0001140-77.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 7454/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Falsificação de CRLV e DPVAT. Empresa
proprietária  do  veículo  localizada  em  Ananindeua/PA,  onde  supostamente  teriam  sido
reproduzidas as falsificações. Documentos expedidos por órgão estadual de trânsito. Inexistência
de  conexão  com o  crime  de  uso  de  documento  falso  perante  servidor  federal.  Ausência  de
prejuízos diretos e específicos a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 1.274/SP, Rel.
Min. Cid Flaquer Scartezzini, DJ 20/08/1990, p. 7956; CC 112.984/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 07/12/2011; CC 115.285/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Min.
Moura Ribeiro, DJe 09/09/2014. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público de
Ananindeua, Estado do Pará.

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

313. Processo: 1.17.000.001220/2016-73 Voto: 7367/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato mediante descontos irregulares em aposentadoria
referentes  a  empréstimo consignado  realizado  através  de  contratos  fraudulentos.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Instituição financeira privada. Prejuízo contra
patrimônio particular. Inocorrência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedentes  STJ:  CC  201300991032,  Alderita  Ramos  de  Oliveira   Terceira  Seção,  DJE
29/05/2013  e  CC  201202272015,  Marco  Aurélio  Belizze   Terceira  Seção,  DJE  14/02/2013.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

314. Processo: 1.18.002.000110/2016-37 Voto: 7525/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Relata  a  noticiante  que  determinada  empresa  denominada  financeira  teria  lhe  oferecido
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empréstimo mediante pagamento antecipado de valores a título de aval sem no entanto efetuar o
depósito  do  valor  contratado.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Evidente
configuração do crime de estelionato (CP, art. 171), praticado contra particular. Inexistência de
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Não evidenciado 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.

315. Processo: 1.19.000.000064/2016-59 Voto: 7487/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

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

316. Processo: 1.22.009.000255/2016-45 Voto: 7371/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Denúncia anônima. Suposta prática de tráfico
de  drogas  em  escola  do  município  de  Virgolândia/MG.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de indícios de transnacionalidade na prática de crime
de tráfico de entorpecentes. Fatos que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a
bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência,  até  o  momento,  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.25.004.000218/2015-94, julgado na
Sessão nº  632,  no dia  23/11/2015,  por  unanimidade).  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.

317. Processo: 1.25.000.002694/2016-61 Voto: 7379/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de falsidade ideológica (CP, art.  299).  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Investigado teria se apresentado como funcionário de
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uma empresa de fachada com o intuito de se manter como diretor de Sindicato dos Trabalhadores
nas  Indústrias  de  Alimentação.  Possibilidade  de  dilapidação  do  patrimônio  de  uma  entidade
sindical, que é associação de natureza jurídica privada. Não ocorrendo, com a infração penal,
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece
atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da
Constituição Federal. Precedente do STJ: CC 130954, Rel. Min. Marilza Maynard, Terceira Seção,
DJe 14/03/2014. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

318. Processo: 1.35.000.000872/2016-72 Voto: 7533/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime tipificado no art. 241-A da Lei n° 8.069/90. Manifestação acerca de
vídeo divulgado em grupo do aplicativo Whatsapp de adolescente de 17 anos de idade praticando
relação sexual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Para se  firmar a competência da Justiça
Federal, é necessária a existência de tratado ou convenção internacional, bem como indícios de
transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, V). Precedente do STJ (RHC 31.491/RS, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013). Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção
Internacional  sobre  Direitos  da  Criança  (Decreto  n°  99.710/90,  art.  1º),  não  há  indícios,  no
presente caso, de internacionalidade da conduta.  Ausência de atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

319. Processo: SRPF-AP-00128/2015-INQ Voto: 7380/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime de moeda falsa (colocar  em circulação  CP,  art.  289,  §  1º).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) entregue
no comércio. Posterior identificação da falsidade. Inexistência de elementos suficientes da autoria
delitiva.  Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis  e  inexistência  de
linha  investigatória  potencialmente  idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula
falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que
mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação do arquivamento.

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

320. Processo: 1.02.002.000048/2014-81 Voto: 7598/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Administrativo.  Procedimento administrativo instaurado no âmbito da PRR da 2ª
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Região para acompanhar ação Habeas Corpus nº 0107523-88.2014.4.02.0000, impetrado visando
o trancamento de investigação inaugurada pelo MPF para apurar as circunstâncias da morte de
cidadão, nas dependências do Hospital Central do Exército do Rio de Janeiro, no ano de 1971.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Em função da remessa dos autos à instância
superior,  não é mais atribuição da Procuradoria Regional da República manifestar-se sobre a
referida  ação,  esvaziando,  por  conseguinte,  o  propósito  do  procedimento  administrativo  de
acompanhamento. Homologação do arquivamento.

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

321. Processo: 1.14.000.000451/2016-71 Voto: 7370/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Notícia de
que gerente de agência da Previdência Social não teria prestado as informações determinadas
nos autos de Ação Trabalhista. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Determinação
judicial  cumprida.  Ausência  de justa  causa  para  o  prosseguimento do feito.  Homologação do
arquivamento.

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

322. Processo: 1.16.000.002232/2016-52 Voto: 7441/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada por pessoa protegida pelo sigilo, perante a Sala de
Atendimento ao Cidadão do MPF, noticiando supostas práticas de assédio moral e de crimes de
ameaça (CP, art. 147) e contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 4º), atribuído à servidores
e chefe, em face de trabalhadores terceirizados, atuantes em órgão público federal. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Condutas  atribuídas  de  forma  genérica  e  vaga.
Inexistência  de  elementos  que  indiquem o cometimento  dos  crimes por  parte  dos  apontados
denunciados. Manifestação sem a indicação de qualquer meio de provas indiciárias. Ausência de
elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

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

323. Processo: 1.23.000.001940/2016-31 Voto: 7376/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171,
§ 3º).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Recebimento irregular do benefício
previdenciário nas competências de 04/05/2009 a 29/03/2011, após a morte  de segurada em
30/04/2009. Não houve identificação de procurador ou representante legal cadastrado no INSS e
nem  renovação  de  senha  ou  solicitação  de  outro  cartão  de  saque  após  a  morte  da  titular.
Ausência  de  indícios  de  autoria.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n°
26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

324. Processo: 1.23.000.002214/2016-36 Voto: 7373/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171,
§ 3º).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Recebimento irregular do benefício
previdenciário no período de 04/2005 a 10/2006, após a morte de segurado em 08/04/2005. A
última  parcela  do  benefício  previdenciário  foi  recebida  há  aproximadamente  10  (dez)  anos,
mediante saque realizado da conta corrente do segurado que não possuía representante legal ou
procurador  cadastrado,  não  existindo  indícios  mínimos  de  autoria  e  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n°
26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

325. Processo: 1.25.008.000172/2016-54 Voto: 7458/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação de coisa havida por erro (CP, artigo 169). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Concessão e pagamento de benefício previdenciário
em duplicidade por  erro  do INSS.  Geração de créditos indevidos em razão de reativação do
benefício de auxílio-doença sem qualquer participação do segurado. Segurado cm 77 anos de
idade, intimado pelo INSS sobre suposto recebimento indevido procurou a Polícia Federal por
acreditar estar diante de fraude. Ausência de dolo e 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

326. Processo: 1.28.000.000710/2016-79 Voto: 7365/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desacato (CP, art. 331) em detrimento de servidora pública
federal em exercício da função, no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte -
UFRN. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Por entender descumprida ordem judicial,
o investigado teria perdido o controle emocional e, em alto tom de voz, disse que chamaria a
polícia e que todos eram loucos por descumprir uma ordem judicial. A despeito do comportamento
desarrazoado  do  investigado,  não  houve  ofensa  direta  a  qualquer  dos  servidores  que
presenciaram o fato. Falta que urbanidade que não evidencia a intenção de macular a honra ou
de desprestigiar as funções dos servidores. Inequívoca ausência do elemento subjetivo do crime
de desacato. Atipicidade. Precedentes do STJ: HC 305.141/PB, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe 18/02/2015; Inq. 292/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJ 04/02/2002 p.
248. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta 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.

327. Processo: 1.29.002.000126/2016-66 Voto: 7537/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º).
Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Suposta fraude
contra a previdência social mediante a adulteração do registro de tempo de serviço na carteira de
trabalho  e  previdência  social  (CTPS)  para  obtenção  de  aposentadoria  especial.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências empreendidas junto ao INSS constatou-se que
o segurado  recebe aposentadoria  por  tempo de  contribuição  desde 17.06.1994 não havendo
nenhuma irregularidade no processo de concessão, não tendo sido representado por nenhum
procurador. Inexistência de fatos delituosos a ser investigado. Ausência de materialidade delitiva.
Aplicação da Orientação n°  26/20161 da 2ª  CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

328. Processo: 1.29.002.000194/2016-25 Voto: 7375/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado por
meio da rede mundial de computadores. Preconceito decorrente da condição socioeconômica, do
gênero ou da orientação sexual dos indivíduos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Fatos  relatados  que  não  se  amoldam  ao  referido  tipo  penal,  por  não  dizer  respeito  a
distinções de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ausência de materialidade delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

329. Processo: 1.29.003.000154/2016-73 Voto: 7378/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho (CP, art. 342) durante a audiência
de instrução em Juizado Especial  Cível.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Contração verificada no depoimento prestado pela testemunha da autora em razão de engano ou
esquecimento,  por si  só,  é insuficiente para caracterizar o tipo descrito.  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. Esgotamento
das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação n° 26/20161
da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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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330. Processo: 1.29.003.000468/2016-76 Voto: 7374/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171,
§ 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de parcelas de
benefício previdenciário, no período de 07/07/2009 a 05/02/2010, após a morte de segurado em
18/06/2009.  Não  houve  renovação  de  senha  após  o  óbito  do  titular.  Segurada  não  possuía
procurador ou representante legal. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético.
Ausência  de  indícios  de  autoria.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n°
26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

331. Processo: 1.29.011.000056/2016-37 Voto: 7372/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação anônima. Supostos crimes de ameaça (CP,
art. 147), de roubo (CP, art. 157) e de descaminho (CP, art. 334), por parte de indivíduos que
estariam realizando a atividade de pescadores comerciais e industriais. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62, IV). Inexistência de fatos delituosos concretos a serem investigados em
razão  do  desconhecimento  sobre  os  locais  e  as  datas  das  hipotéticas  condutas  criminosas.
Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha
investigatória potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Aplicação da Orientação
n° 26/20161 da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

332. Processo: 1.30.001.002806/2016-11 Voto: 7398/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

333. Processo: 1.33.000.001510/2016-73 Voto: 7366/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155) de notebook pertencente à Universidade Federal de
Santa Catarina  UFSC, que havia sido deixado no Laboratório de Potabilização de Águas do
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Fato ocorrido entre os dias 05 a 10/05/2016. Embora demonstrada a materialidade, não há
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Ausência  de  dados  aptos  a  indicarem  uma  linha
investigativa a ser adotada. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161
da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas
se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

334. Processo: 1.33.011.000046/2016-79 Voto: 7539/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de dano qualificado e furto (CP, art. 163, parágrafo único, III e
art. 155) praticados em detrimento de patrimônio da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima
(RFFSA). (Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 05/02/1999 e
03/05/2001, respectivamente. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, IV). Homologação do arquivamento.

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

335. Processo: 1.34.011.000240/2016-17 Voto: 7536/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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.  Diligencias realizadas perante a Receita Federal do
Brasil não evidenciou a prática de crime tributário. 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.

336. Processo: 1.35.000.000740/2015-60 Voto: 7612/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A, § 1º, I). Acordo no
âmbito da Justiça do Trabalho. Contribuições previdenciárias apuradas no âmbito da Reclamação
Trabalhista no valor de R$ 2.365,00, que não foram quitadas. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal da inexistência no sistema do não recolhimento
de contribuição previdenciária pela aludida pessoa jurídica. Consoante entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que
não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa

138



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

forma,  como  a  Lei  11.457/07  considerou  como  dívida  ativa  da  União  também  os  débitos
decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado
aos  créditos  tributários,  não  há  porque  fazer  distinção,  na  seara  penal,  entre  os  crimes  de
descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária,  razão pela
qual deve se estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos, quando o
valor do débito não for superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes do STJ: AgRg no
REsp 1549808/SP, Sexta Turma, DJe 13/11/2015; AgRg no REsp 1318828/SC, Sexta Turma, DJe
16/11/2015; HC 324.131/SP, Quinta Turma, DJe 23/09/2015; AgRg no REsp 1525154/PR, Quinta
Turma, DJe 21/09/2015. Homologação do arquivamento.

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

337. Processo: 1.35.000.001212/2016-17 Voto: 7377/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 03/2006 a 06/2006, após a morte da segurada em
17/03/2006.  1)  Recebimento  referente  a  competência  03/2006  era  parcialmente  devida.
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.
2) A última parcela do benefício previdenciário foi recebida há mais de 10 (dez) anos, mediante
saque realizado da conta corrente da segurada que não possuía procurador ou representante
legal, não existindo indícios mínimos de autoria e diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161
da 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas
se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

338. Processo: 1.35.000.001612/2015-33 Voto: 7485/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  lavagem  ou  ocultação  de  valores  (art.  1º,  Lei  9.613/98).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Manifestação apresentada por cidadão perante
o MPF, acerca de depósito de valores, a título de pagamento, por pessoa jurídica não integrante
do contrato inicial de compra e venda de imóvel. Diligências realizadas mediante a inquirição dos
envolvidos e juntada de documentos. Negócio jurídico entabulado entre particulares. Ação judicial
promovida na área cível com a rescisão do contrato entre as partes, Ausência de indícios mínimos
da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

339. Processo: 1.22.002.000123/2014-11 Voto: 7368/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Possíveis crimes de esbulho possessório (CP, art. 161, §1º, II) e furto
de novilhas (CP, art. 155), em detrimento de beneficiários de lotes em assentamento do INCRA.
Notícia da existência de Boletins de Ocorrência registrados na Polícia Civil de Perdizes/MG, para
apurar  os  fatos.  Promoção  de  arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas.
A  conduta  delitiva  não  representou  qualquer  ameaça  à  titularidade  da  terra,  que  continua
pertencendo ao INCRA. Prejuízo restrito aos particulares.. Ausência de elementos de informação
capazes  de  Justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.19.004.000138/2015-36, 641ª Sessão, de 08/04/2016,
unânime). Homologação do declínio de atribuições 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) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

340. Processo: JF-AC-0002005-89.2016.4.01.3000-
INQ

Voto: 7517/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  PRECONCEITO  PRATICADO  POR  MEIO  DA  REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES. MPF: DECLÍNIO À JUSTIÇA ESTADUAL. DISCORDÂNCIA DO
JUIZ FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP, C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93.  INCIDÊNCIA DO  ENUNCIADO  Nº  50  DA 2ª  CCR.  INSISTÊNCIA NO  DECLÍNIO.  1.
Procedimento Investigatório que apura possível crime de preconceito, previsto no art. 20 da Lei nº
7.716/89, praticado por meio da rede mundial de computadores, consistente na publicação de
declarações preconceituosas dirigidas a nordestinos em perfil de rede social. 2.O Procurador da
República oficiante requereu o declínio de competência para a Justiça Estadual, por considerar
ausente qualquer das hipóteses do art. 109 da CF, ressaltando a ausência de transnacionalidade
da conduta, uma vez que o assunto é de interesse estritamente local. 3. Discordância do Juiz
Federal,  sob  o  entendimento  de  que  as  mensagens  podem ser  acessadas  por  pessoas  em
qualquer  lugar  do  mundo  4.  Ausência  de  elementos  indicativos  de  que  as  declarações
supostamente de cunho preconceituoso postadas na rede social tenham produzido qualquer efeito
no exterior. 5. Incidência do Enunciado nº 50 da 2ª CCR (O fato de a conduta ter ocorrido por meio
da rede mundial de computadores não atrai, somente por este motivo, a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal). 6. Insistência no declínio em favor da Justiça Estadual.

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

341. Processo: JF/PE-0007160-70.2016.4.05.8300-
INQ

Voto: 7591/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  171).  Notícia  de  vendas  irregulares  de
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parcelas  de  lotes  em  assentamento  do  INCRA.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. A conduta delitiva não representou
qualquer  ameaça  à  titularidade  da  terra,  que  continua  pertencendo  ao  INCRA.  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.

342. Processo: DPF/JZO/BA-00252/2013-INQ Voto: 7520/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/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 COM BASE NA AUSÊNCIA DE AUTORIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 DO CPP, C/C A LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
OCORRÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de
inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime de estelionato previdenciário (CP,
art. 171, §3º), em razão da realização de saques indevidos após o óbito do titular do benefício. 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento ante a fragilidade
dos  depoimentos  prestados,  o  que  resulta  na  impossibilidade  de  identificação  da  autoria.
Discordância do Magistrado. 3. A pena máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art.
171,  §3º,  do CP é de 06 anos e 08 meses de reclusão,  a prescrição ocorreria em 12 anos,
conforme a regra prevista no art 109, III, do CP. Entretanto, os investigados possuem mais de 70
anos, situação em que o prazo prescricional é reduzido à metade. 4. No caso dos autos, portanto,
impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) pela efetiva prescrição
da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III c/c art. 115), tendo em vista já ultrapassado o prazo
prescricional reduzido para 6 anos (ocorrido em agosto/2016). 5. Insistência no arquivamento, por
outro fundamento.

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

343. Processo: JF-AC-0000949-21.2016.4.01.3000-
PROC

Voto: 7506/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  INCITAÇÃO  AO  CRIME  DE
ESTUPRO POR MEIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (CP, ART. 286). APLICAÇÃO
DO ART. 28 DO CPP, C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. ENUNCIADO Nº 50 DA 2ª CCR. 1. Trata-
se de Procedimento Investigatório Criminal que apura eventual crime de incitação ao crime de
estupro, praticado por meio da rede mundial de computadores (CP, art. 286). 2. Representação
efetuada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que perfil em rede social incita a prática
do crime de  estupro.  3.  Primeiramente,  o  Procurador  da  República  oficiante  observou  que  a
questão não envolve elementos que justifiquem a competência da Justiça Federal.  Entretanto,
promoveu o arquivamento do feito, por considerar que a pendência apontada na representação
restou  solucionada,  uma vez  que  o perfil  denunciado  fora  retirado  da rede  social.  4.  O Juiz
Federal,  por  sua  vez,  discordou  do  entendimento  esposado  pelo  representante  ministerial,
entendendo que a incitação ao crime de estupro praticado contra mulher,  no âmbito da rede
social,  revela  afronta  a  tratados  internacionais  que  visam combater  a  violência  praticada  em
desfavor de mulheres, considerando prematuro o pedido de arquivamento. 5. Para se firmar a
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competência da Justiça Federal é necessária a existência de tratado ou convenção internacional,
bem como indícios de transnacionalidade da conduta. Não obstante o Brasil seja signatário da
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, não há
indícios, no caso, de internacionalidade da conduta. 6. A utilização da internet como instrumento
para prática de crime não é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal.
Enunciado nº 50 desta 2ª CCR. 7. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições e
sua homologação.

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

344. Processo: JF/MOC-0000622-
80.2016.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 7500/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  USO  DE  RADIO  FREQUENCIA  SEM
AUTORIZAÇÃO  LEGAL (LEI  N°  94472,  ART.  183).  MPF:  ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ARTIGO 28 DO CPP CC. O
ARTIGO 62, INCISO IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento
investigatório instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 183 da Lei nº
9472/97, a partir da apreensão em veículo de um Rádio Transmissor tipo PX não homologado
pela ANATEL. 2. Boletim de Ocorrência formulado pela Polícia Rodoviária Federal apontando o
uso do aparelho para alertar os demais motoristas sobre as fiscalizações efetuadas pela PRF. 3. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  do  feito,  por  entender  atípica  a
conduta, tanto em razão da baixa potência do aparelho (6,10W), quanto pelo fato do equipamento
não operar em faixa privativa concedida ou utilizada pelo Poder Público, não gerando interferência
em serviços de radiodifusão ou telecomunicação. 4. Discordância do magistrado, uma vez que
não foi realizada qualquer investigação sobre os fatos. 5. O fato de o serviço de radiodifusão ser
de baixa potência, consoante definido pelo artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.612/98, não repele, por si só,
a potencialidade lesiva da atividade. Sendo necessário averiguar a real finalidade do uso do rádio,
sendo certo que a excepcionalidade criada pela Lei  nº 9.612/98, com o parâmetro de 25W a
consubstanciar a baixa potência, não é aplicável aos casos em que os aparelhos são utilizados
para acobertar crimes. 6. No caso não foram realizadas diligências mínimas a fim de esclarecer o
verdadeiro uso do rádio transmissor no veículo, como, por exemplo, a oitiva do investigado, o que
revela a prematuridade do arquivamento e a necessidade de aprofundamento das investigações.
7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal  para prosseguir  na persecução
penal.

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

345. Processo: JF/MOC-0008266-11.2015.4.01.3807-
INQ

Voto: 7509/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, §3º).
MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (ARTIGO  28  DO  CPP).
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 estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), tendo em vista a notícia de supostas
fraudes para recebimento do seguro defeso por não pescadores. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender que, após as diligências empreendidas,
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não foi possível constatar indícios mínimos de autoria ou materialidade do crime, uma vez que os
declarantes limitaram-se a informar i) a condição de pescadores, (ii) a não cobrança de taxas para
se filiar à Colônia, (iii) a não cobrança de taxas quando do requerimento do seguro defeso. 3.
Discordância do magistrado, tendo em vista a necessidade de realização de novas diligências. 4.
A Lei nº 10.779/2003, que dispõe sobre a concessão do benefício de seguro desemprego, durante
o  período  de  defeso,  ao  pescador  profissional  que  exerce  a  atividade  pesqueira  de  forma
artesanal,  dispõe que para ter direito ao benefício o pescador deve comprovar,  dentre outros
requisitos, que não dispõe de outra fonte de renda, diversa da decorrente da atividade pesqueira.
5.  Há nos autos depoimentos em que os declarantes afirmam não exercerem a atividade de
pesca, assim como terem exercido outra profissão concomitantemente ao recebimento do seguro
defeso, situações que vedam a concessão do benefício e demandam um aprofundamento das
investigações. 6. Também se faz necessária a oitiva do presidente e vice-presidente da Colônia de
Pescadores de Ibiaí,  acusados de evolvimento nas supostas fraudes, para que os fatos sejam
esclarecidos. 7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

346. Processo: JF/PR/CUR-5014687-
69.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 7541/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I, C/C ART. 40,
INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. MPF:
ARQUIVAMENTO.  PEQUENA  QUANTIDADE  DE  SEMENTES,  QUE  PERMITE  O
ENQUADRAMENTO  DA  CONDUTA  NO  ART.  334-A  (CONTRABANDO).  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  aproximadamente  30  sementes  de  Cannabis  sativa  (maconha).  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento,  tendo em vista a atipicidade da
conduta, no que tange ao enquadramento na Lei 11.343/06. 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
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referido  regulamento  foi  aprovado  pelo  Decreto  nº  5.153,  de  2004,  que  expressamente
estabeleceu  (art.  178,  inciso  V)  a  proibição  da  produção,  armazenamento,  reembalagem,
comércio e o transporte de sementes de espécies nocivas proibidas. 9. A Portaria nº 344/98 do
Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em seu Anexo I, Listas E e F, arrola a
cannabis sativa linneu como planta que pode gerar substância entorpecente de uso proibido (art
1o., anexo I Lista E e F) e o THC como substância psicotrópica de uso proscrito. 10. A Resolução
RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução RDC N° 66, de 18 de março de 2016 habilita,
excepcionalmente,  pessoas  portadoras  de  doença  graves,  que  sofrem  de  convulsão,  a
importarem produtos à base da substância Canabidiol, também advinda da planta cannabis sativa
(maconha). Em contrapartida, a norma expressamente proíbe a importação da cannabis sativa
(maconha) in natura, e suas partes, nas quais decerto se incluem as sementes. 11. Todas essas
normas legais indicam que a semente de maconha é mercadoria de importação proibida, o que
configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é de generalidade com os crimes da Lei de
Drogas,  sendo  inaceitável  reduzir  a  conduta  de  quem  importa  sementes  a  um  ante  factum
impunível (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 12. No caso, a materialidade resta incontroversa.
Entretanto, não há indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório  atual,  uma vez  que  a  Polícia  Federal  não  logrou  êxito  em identificar  e
localizar a investigada, tendo em vista que esta possivelmente teria se utilizado de endereço de
terceiros e nome falso. 13. Insistência no arquivamento, por outro fundamento.

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

347. Processo: JF/SP-0001149-34.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 7514/2016 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 14
sementes de Cannabis sativa (maconha).  2.  O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento, tendo em vista a atipicidade da conduta, no que tange ao enquadramento na Lei
11.343/06, e 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
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(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
Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em seu Anexo I, Listas E e F, arrola a
cannabis sativa linneu como planta que pode gerar substância entorpecente de uso proibido (art
1o., anexo I Lista E e F) e o THC como substância psicotrópica de uso proscrito. 10. A Resolução
RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução RDC N° 66, de 18 de março de 2016 habilita,
excepcionalmente,  pessoas  portadoras  de  doença  graves,  que  sofrem  de  convulsão,  a
importarem produtos à base da substância Canabidiol, também advinda da planta cannabis sativa
(maconha). Em contrapartida, a norma expressamente proíbe a importação da cannabis sativa
(maconha) in natura, e suas partes, nas quais decerto se incluem as sementes. 11. Todas essas
normas legais indicam que a semente de maconha é mercadoria de importação proibida, o que
configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é de generalidade com os crimes da Lei de
Drogas,  sendo  inaceitável  reduzir  a  conduta  de  quem  importa  sementes  a  um  ante  factum
impunível (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 12. No caso, tanto a materialidade, quanto a
autoria,  restam  incontroversas,  pois  o  próprio  investigado,  ao  ser  ouvido  em  sede  policial,
confessou  ter  importado  as  sementes.  Aduziu,  ainda,  ter  importado  as  sementes  à  titulo  de
experimento, após vislumbrar pelos julgados o entendimento de que a importação não seria crime
em razão da ausência da substância THC no material. 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.

348. Processo: JF/SP-0001522-65.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 7516/2016 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 14
sementes de Cannabis sativa (maconha).  2.  O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento, tendo em vista a atipicidade da conduta, no que tange ao enquadramento na Lei
11.343/06, e 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
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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
Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em seu Anexo I, Listas E e F, arrola a
cannabis sativa linneu como planta que pode gerar substância entorpecente de uso proibido (art
1o., anexo I Lista E e F) e o THC como substância psicotrópica de uso proscrito. 10. A Resolução
RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução RDC N° 66, de 18 de março de 2016 habilita,
excepcionalmente,  pessoas  portadoras  de  doença  graves,  que  sofrem  de  convulsão,  a
importarem produtos à base da substância Canabidiol, também advinda da planta cannabis sativa
(maconha). Em contrapartida, a norma expressamente proíbe a importação da cannabis sativa
(maconha) in natura, e suas partes, nas quais decerto se incluem as sementes. 11. Todas essas
normas legais indicam que a semente de maconha é mercadoria de importação proibida, o que
configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é de generalidade com os crimes da Lei de
Drogas,  sendo  inaceitável  reduzir  a  conduta  de  quem  importa  sementes  a  um  ante  factum
impunível (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 12. No caso, tanto a materialidade, quanto a
autoria,  restam  incontroversas,  pois  o  próprio  investigado,  ao  ser  ouvido  em  sede  policial,
confessou ter importado as sementes. Aduziu, ainda, ter importado as sementes com o intuito de
auxiliar  sua  mãe no  tratamento  de  glaucoma,  uma  vez  que  teria  lido  a  respeito  dos  efeitos
medicinais da planta para o tratamento da referida doença, assegurando não ser usuário da droga
e ter sido a primeira vez a efetuar a importação. 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.

349. Processo: JF/SP-0015192-10.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7556/2016 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
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11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c artigo 40, inciso I), tendo em vista a apreensão de 21
sementes de Cannabis sativa (maconha). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  inquérito,  tendo  em  vista  a  atipicidade  da  conduta,  no  que  tange  ao
enquadramento na Lei 11.343/06. 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 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 que era usuário de maconha e que importou as sementes para
uso próprio, mas que há alguns meses deixou de usar maconha por exigência do novo emprego,
que realiza exames toxicológicos periódicos. 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.

350. Processo: PRM-JND-3422.2015.000162-1-INQ Voto: 7468/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
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JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiro dos CORREIOS. Relato
de que o carteiro foi abordado por indivíduo não identificado, que o levou até um matagal e na
sequência subtraiu todas as encomendas. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). A
vítima  não  soube  apontar  as  características  determinantes  dos  assaltantes.  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.

351. Processo: SR/DPF/MG-02645/2014-INQ Voto: 7438/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º c/c art. 14, II)
EM DETRIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MPF: ARQUIVAMENTO FUNDADO NA
AUSÊNCIA DE AUTORIA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP,  ART.  28,  C/C A LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  POSSIBILIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  NOVAS  DILIGÊNCIAS.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA O PROSSEGUIMENTO NO FEITO.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a tentativa de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º c/c art.
14, II), tendo em vista a identificação de equipamento instalado em um autoatendimento da CEF,
em Belo  Horizonte-MG,  com o  objetivo  de  reter  valores  depositados  por  clientes.  2.  Após a
realização  de  diligências,  como a  colheita  de  imagens da  agência,  bem como realização  de
perícia no material,  a autoridade policial sugeriu o encerramento das investigações,  diante da
ausência de linha investigativa que possa levar à identificação do autor. 3. Em seguida, o MPF
requereu  a  análise  de  imagens  de  outras  três  agências  onde  o  suposto  autor  do  crime  foi
detectado. As imagens foram juntadas, com diversas outras que também apresentam indícios de
ser o mesmo autor do delito, às fls. 42/61. No entanto, por considerar inviável a identificação do
autor por meio das novas imagens, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do  feito.  4.  O  Juiz  Federal  discordou  das  razões  ministeriais,  aduzindo  ser  prematura  tal
conclusão, uma vez que as imagens não foram analisadas pelo corpo técnico da Polícia Federal.
5.  É  necessário  que  as  novas  imagens  coletadas  sejam  analisadas  pelo  corpo  técnico
especializado  da  Polícia  Federal,  para  que  se  possa  concluir  com  segurança  sobre  a
possibilidade,  ou  não,  de  identificação  do  autor  do  crime.  6.  Não  cabe  ao  representante  do
Ministério  Público Federal  dispor  da persecução penal  se existentes indícios  de autoria  e  de
materialidade  delitiva,  como  evidenciam  os  autos,  ainda  mais  quando  subsistem  diligências
passíveis  de serem realizadas.  7.  Não homologação do arquivamento e  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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

352. Processo: 1.17.000.002852/2015-73 Voto: 7600/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
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TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO V, DA LEI Nº 8.137/90).  ARQUIVAMENTO COM AMPARO NA
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO (ART. 62,
INCISO IV, DA LC Nº 75/93). NÃO HOMOLOGAÇÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. CRIME
DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.
PRECEDENTE DO STF E STJ.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR
PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal
instaurado após representação anônima via Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando suposto
crime contra a ordem tributária (art. 1º, inc. V, da Lei n.º 8.137/90) praticado por empresa que
estaria  sonegando  impostos  mediante  o  fornecimento  de  notas  fiscais  em desacordo  com a
legislação, já que, logo após a venda dos produtos e a entrega dos cupons fiscais aos clientes,
estes  cupons  estariam sendo  cancelados,  porquanto  os  estabelecimentos  não  possuiriam  as
notas de compra dos produtos comercializados. 2. A Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito
Santo informou a instauração e apuração dos fatos relatados pelo MPF, de onde é possível se
notar  a  lavratura  de  auto  de  infração  em  razão  da  empresa  ter  cancelado  as  notas  fiscais
solicitadas pelo órgão, tal como noticiado pelo representante. 3. A Receita Federal, por sua vez,
informou  que  não  consta  ação  fiscal  encerrada  ou  em  andamento  em  face  das  empresas
mencionadas,  sendo  que  da  análise  das  informações  disponíveis  nos  sistemas  da  Receita
Federal, não resultou na existência de indícios suficientes a motivar o interesse fiscal tributário. 4.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito ancorado na ausência de
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  como  condição  para  a  caracterização  da  própria
tipicidade do crime. 5. O prévio exaurimento do procedimento administrativo para a formação da
materialidade delitiva só se aplica aos crimes contra a ordem tributária previstos no artigo 1º,
incisos de I a IV, da Lei nº 8.137/90, que são de natureza material (Súmula Vinculante nº 24 do
STF). Precedente do STF (HC 96200) e STJ (RHC 31.062/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). 6. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

353. Processo: 1.34.001.007020/2016-33 Voto: 7403/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
(CP, ART. 149). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS
DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  fato
instaurada a partir de ofício encaminhado pela Polícia Federal, informando a possível prática do
crime  de  redução  a  condição  análoga  à  de  escravo  (CP,  art.  149).  2.  Cidadão  boliviano
compareceu na autoridade policial relatando que fora contratado por microempresa para trabalhar
como  costureiro,  que  trabalhava  de  07:00  às  20:00,  no  entanto  na  prática,  os  trabalhos  se
estendiam até às 21:00 e, por vezes, até às 02:00 da manhã. Indicou que residia no local de
trabalho e recebia alimentação e hospedagem pela empregadora, juntamente com sua esposa,
que também trabalhava como costureira. Ressaltou que no local trabalhavam, aproximadamente,
08 pessoas, sendo 05 brasileiros, mas que para estes, era respeitado o horário de trabalho até as
17:00  horas.  Indicou  que  havia  comparecido  ao  MPT  para  registrar  denúncia,  mas  não  foi
atendido por falta de CTPS. Por fim, alegou que trabalhou para a empregadora durante 1 mês e
meio e não recebeu salário e que posteriormente teria recebido um cheque cruzado no valor de
R$  1.100,00  e  que  não  pôde  sacar,  pois  não  possui  conta  bancária.  3.  A Polícia  Federal
diligenciou no local da microempresa denunciada, verificou irregularidades trabalhistas e concluiu
que não havia indícios do crime de redução a condição análoga à de escravo, tomando por base
as instalações do local e o depoimento de 03 empregados que lá se encontravam trabalhando
(inclusive um boliviano). Afirmam estes empregados que a carga horária é de 08:00 às 17:00, que
não são forçados a permanecer e trabalhar além do horário e que não há impedimentos para sua
saída do local. 4. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por
considerar que não há indícios mínimos da prática do crime do art. 149 do CP. 5. Não consta nos
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autos  relatório  de  fiscalização,  realizado  por  Auditor  Fiscal  do  Trabalho  ou  nenhuma  outra
diligência  mais  aprofundada  para  apurar  o  fato  denunciado.  Os  depoimentos  tomados  dos
empregados se deram em seu local de trabalho, ou seja, diante de seu empregador. Não houve
sequer um novo depoimento do denunciante. 6. Não é necessário que haja restrição da liberdade
de ir e vir para a configuração do delito de redução a condição análoga à de escravo, bastando as
condutas  alternativas  de  submissão  a  trabalhos  forçados,  ou  à  jornadas  exaustivas,  ou  à
condições degradantes de trabalho. Precedente do TRF1 (RSE 0002953-79.2013.4.01.3600/MT,
Rel. Des. Federal Monica Sifuentes, Terceira Turma, e-DJF1 de 01/08/2014). 7. No presente caso,
indícios apontam para uma possível redução a condição análoga à de escravo, pois segundo o
representante  sua  jornada  de  trabalho  era  exaustiva,  chegando  a  ser  de  13  horas  por  dia.
Necessária a realização de diligências para apurar a veracidade da denúncia. 8. Arquivamento
prematuro.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

354. Processo: 1.01.000.000247/2016-17 Voto: 7363/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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). Possível prática ilícita de venda de casas populares financiadas pelo
Programa Minha Casa Minha Vida  PMCMV, em Araguaína/TO, através de suposto envolvimento
do prefeito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). O Secretário Chefe de Gabinete
do Prefeito Municipal de Araguaína-TO e o Secretário de Assistência Social, Trabalho e Habitação
informaram o recebimento de denúncias sobre a prática do estelionato, mas não obtiveram provas
do crime. Por precaução, divulgaram nota na imprensa local e nas redes sociais da Prefeitura
para  alertar  a  população  de  tais  acontecimentos.  Afirmaram,  ainda,  que  os  servidores
responsáveis  por  realizar  o trabalho de identificação das famílias foram exonerados.  Por fim,
aduziram que os candidatos não serão prejudicados, pois terão seus casos analisados de forma
criteriosa  e  que  até  o  momento  nenhuma  das  supostas  vítimas  procurou  a  Secretaria  de
Habitação para reclamações. Após análise, não foi possível identificar indícios que apontem para
a  participação  do  atual  prefeito  de  Araguaína/TO  no  fato.  Possível  estelionato  praticado  por
agentes que não exercem cargos públicos federais. Prejuízo restrito ao patrimônio de particulares.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

355. Processo: 1.14.010.000188/2016-00 Voto: 7490/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível ocorrência do
crime de incitação ao crime de estupro (CP, art. 286) em programa de rádio, em que o locutor teria
afirmado não concordar com a proteção dada a vítima do crime de estupro coletivo ocorrido no
Rio de Janeiro, pois, na sua visão, a vítima teria contribuído para o ocorrido. Revisão de declínio
de atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Constata-se  da representação  que  o crime de
incitação não revelou ofensa a bens,  serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
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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.

356. Processo: 1.17.001.000175/2016-20 Voto: 7524/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Relata o representante que é assessor do Vereador da Câmara
Municipal de Piúma/ES e este teria lhe pedido para utilizar sua conta bancária a fim de realizar
operações  financeiras  e,  consequentemente,  utilizar  os  cheques  e  cartões  de  crédito  do
denunciante.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Suposta
movimentação financeira irregular executada por vereador da Câmara Municipal  de Piúma na
conta  bancária  de  seu  assessor.  Suposta  fraude  praticada  entre  particulares,  sem notícia  de
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto da União, suas autarquias ou empresas públicas
federais. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

357. Processo: 1.17.003.000224/2016-12 Voto: 7527/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando possível fraude contra credores constatada em ação
de inventário.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 -  2a CCR).  Processo em
trâmite na Justiça Estadual. Suposta fraude praticada entre particulares, sem notícia de prejuízo a
bens,  serviços  ou interesse  direto  da União,  suas  autarquias  ou  empresas  públicas  federais.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

358. Processo: 1.22.001.000411/2016-48 Voto: 7587/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º-B, do Código Penal. Auto
de infração lavrado pela ANVISA informando a fabricação e comercialização de medicamentos
sem registro por empresa farmacêutica. 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

151



Ata da 665ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00329826/2016

Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

359. Processo: 1.22.004.000161/2016-16 Voto: 7407/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º-B, do Código Penal. Auto
de  infração  lavrado  pela  ANVISA  informando  que  determinada  distribuidora  comercializa
medicamentos  sujeitos  ao  controle  especial  com  empresa,  sem  documento  de  autorização
concedido  pela  ANVISA.  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.

360. Processo: 1.23.005.000202/2016-27 Voto: 7383/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º-B, III, do Código Penal. Auto de
infração lavrado pela ANVISA informando que determinada empresa expõe à venda cosméticos e
mantém em depósito aparelho de medir pressão, ambos sem registro da ANVISA. 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.

361. Processo: 1.23.007.000144/2016-11 Voto: 7531/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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.
Relata a noticiante a suposta apropriação indevida de valores, por seu advogado, oriundos de seu
auxílio  maternidade.  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.

362. Processo: 1.25.000.002245/2016-12 Voto: 7504/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa.  Sala  de  atendimento  ao  Cidadão.  Relato  sobre  a
existência de creche clandestina sem a mínima condição para abrigar crianças.  Lei  8.069/90.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Para se falar em atribuição federal são necessários dois
requisitos:  a  previsão  do  tipo  em tratado  ou  convenção internacional  ao  qual  o  Brasil  tenha
aderido e que o início da execução ou seu resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro.
Precedente  STF  (ACO  1780/SC,  Min  Luiz  Fux,  Dj  16/04/2013).  No  caso,  não  se  verifica  a
transnacionalidade na conduta e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

363. Processo: 1.25.003.002432/2016-76 Voto: 7381/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Representantes
informaram que determinada associação emitiu cheque fraudulento à empresa privada, com a
única finalidade de receber da ITAIPU BINACIONAL (usina hidrelétrica  binacional)  o valor  do
referido cheque. Consta dos autos que, embora a ITAIPU tenha constituído a referida associação,
atualmente não é mantenedora desse clube, pois o mesmo é pessoa jurídica de direito privado
com personalidade jurídica e patrimônio próprio. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Segundo
os noticiantes, o cheque foi emitido pelo presidente da associação, fora do prazo de vigência do
mandato para o qual foi eleito, para pagamento de serviços terceirizados por uma empresa que
nunca forneceu nenhum tipo de serviço para a associação. Alegam, ainda, que tudo foi  uma
fraude para que, em ação de execução e uma possível desconstituição da personalidade jurídica
da associação,  a  ITAIPU BINACIONAL arcasse com o valor  do cheque.  O Juízo  Federal  da
execução  entendeu  pela  ilegitimidade  passiva  da  ITAIPU  BINACIONAL,  considerando  que  o
patrimônio  da usina não foi  atingido,  ficando o prejuízo restrito  ao patrimônio  da associação.
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.

364. Processo: 1.26.000.001244/2016-13 Voto: 7463/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de pirâmide financeira, por parte dos representantes legais de
empresa privada. 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. No caso,
verificou-se operação onde a remuneração de clientes antigos é feita com o dinheiro dos novos
clientes e não com o rendimento de serviços ou produtos. 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
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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.

365. Processo: 1.26.000.002643/2016-00 Voto: 7522/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

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

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

366. Processo: 1.26.000.002766/2016-32 Voto: 7596/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Notícia oriunda do CAPS
informando que pessoa, aproveitando-se do fato de ser curadora da irmã (que possui enfermidade
mental e que mora em Residência Terapêutica) estaria apropriando-se indevidamente dos valores
correspondentes ao Benefício de Prestação Continuada pertencentes à curatelada, deixando de
prestar-lhe assistência material que necessita. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Vítima do
delito em comento é o 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.

367. Processo: 1.30.001.002965/2016-16 Voto: 7552/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relata o
denunciante ter  efetuado um depósito  bancário no valor  de R$ 15.000,00 a título de taxa de
habilitação para resgate de benefício de previdência privada, fato que se mostrou inverídico após
a operação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Indícios 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
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.

368. Processo: 1.30.001.004118/2016-88 Voto: 7553/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  relatando possível  prática  de  crimes de  extorsão,  ameaça e
homicídio  por  milicianos  na região próxima a condomínio  residencial.  Revisão  de declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato que não aponta para a existência 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

369. Processo: 1.30.001.004327/2016-21 Voto: 7385/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

370. Processo: 1.30.020.000337/2016-60 Voto: 7523/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato. Representações originadas na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática
de pirâmide financeira, realizada por meio de site. 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. No caso, verificou-se operação onde a remuneração de clientes
antigos  é  feita  com o  dinheiro  dos  novos  clientes  e  não  com  o  rendimento  de  serviços  ou
produtos. Noticiante informou ainda que, após efetuado o deposito da quantia exigida para ser
associado, o referido site saiu do ar. 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.

371. Processo: 1.33.001.000402/2016-73 Voto: 7482/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Sala de atendimento ao Cidadão. Relato de suposta
prática de ligação clandestina de energia elétrica e de inadimplência de alguns condôminos, fatos
que oneram os demais moradores do condomínio. Possível furto de energia elétrica (CP, art. 155,
§3º). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fatos que não afetam bens, serviços ou interesses
da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
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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.

372. Processo: 1.34.001.003945/2016-13 Voto: 7362/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação.  Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Relata  o  noticiante  que o
repasse de empresa privada estaria sendo negociado com banco privado como medida de ocultar
evidências de que a referida empresa teria financiado a aprovação de lei que passou a permitir a
cessão  de dívidas  não quitadas.  Aduziu,  ainda,  que a empresa teria  lhe  enviado  ameças de
penhora,  ligações  telefônicas  incessantes  e  e-mails,  após  assumirem  os  créditos  de  outras
empresas,  sem  que  a  cessão  tivesse  sido  comunicada  ao  devedor.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Quanto a eventual pagamento de propina para aprovação de lei, não informou
o  denunciante  qualquer  fato  concreto  que  possa  demonstrar  que  o  referido  financiamento
efetivamente ocorreu. O simples fato de uma empresa se beneficiar de determinada norma legal
não comprova a ocorrência de financiamento para a aprovação de texto normativo. Ausência de
indícios  de ocorrência  de crime.  Com relação  ao suposto  constrangimento ilegal  ou  extorsão
sofrida pelo denunciante, verifica-se a ausência de afronta direta a bens, serviços e interesses da
União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Comunicação  ao  Representante.
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.

373. Processo: 1.34.007.000176/2016-33 Voto: 7439/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia de Fato. Realização de 8 representações pela Presidente de Associação Civil noticiando:
1) Possível prática de crime de esbulho possessório (CP, art. 161, II) praticado por advogado que
teria invadido parte da propriedade rural da noticiante; 2) Suposta fraude na Escritura Pública de
Dação em Pagamento, lavrada por Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de
Notas de Quintana/SP, em favor dos advogados, uma vez que não foi apresentado o Instrumento
Particular firmado entre as partes e que o mencionado documento público não foi assinado pelas
esposas  dos  advogados  beneficiários;  3)  Suposta  nulidade  dos  Aditivos  do  Contrato  de
Arrendamento  firmados  entre  a  Usina  Ibéria  Industrial  e  Comercial  Ltda.,  a  associação  civil
noticiante e os advogados; 4) Suposta nulidade da penhora e, por consequência, a adjudicação
de parte do imóvel rural de sua propriedade no cumprimento de sentença, por execução, proposta
pelos  advogados;  5)  Suposta desobediência  do Oficial  do Cartório  de Registro  de Imóveis  e
Anexos de Tupã que, mesmo sendo devidamente requisitado, não apresentou os documentos
constantes em seus arquivos que originaram matrículas e que poderia acarretar uma suposta
violação  das normas de serviço de  cartórios extrajudiciais  de São Paulo;  6)  Necessidade de
fiscalização dos atos que estão sendo tratados no Inquérito  Policial  n.º  124/2015,  em trâmite
perante o 2º Distrito Policial de Tupã/SP; 7) Nulidade da decisão proferida pela Juíza Corregedora
dos  Serviços  Extrajudiciais  de  Registro  de  Imóveis  e  Título  de  Tupã  que  determinou  o
arquivamento do procedimento em que a noticiante solicita esclarecimentos a respeito da não
apresentação  dos  documentos  que  originaram  as  matrículas  e  8)  Nulidade  do  Contrato  de
Prestação  de  Serviços  Advocatícios  firmado  com  os  advogados.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32). Constata-se de todas as representações a ausência de ofensa a
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
tratando-se  de  possíveis  ilícitos  criminais  ocorridos  na  entabulação  de  negócios  jurídicos
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realizados  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

374. Processo: 1.34.012.000318/2016-93 Voto: 7494/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática de phishing na
rede mundial de computadores. Furto mediante fraude (CP, art. 155, §4°, II)Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conduta que se caracteriza pelo furto de informações
por  meio  da  simulação  e-mails  ou  sites  de  instituições  financeiras  ou  lojas  de  compra  pela
internet. No caso, o crime em questão é perpetrado por particular em ambiente privado e tem por
vítimas outros particulares. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas entidades. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

375. Processo: 1.29.003.000443/2016-72 Voto: 7466/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia de suposta ausência de recolhimento do FGTS de empregados. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Aplica-se ao caso o Enunciado nº 58 da 2ª CCR, o qual
dispõe que: O simples ato, por si só, de não depositar os valores referentes ao FGTS na conta
vinculada do empregado é conduta atípica na esfera penal. Homologação do arquivamento. 2)
Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168), em razão da ausência de recolhimento de
contribuições  sindicais  descontadas  dos  empregados.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Entendimento de que, mesmo tendo natureza jurídico-tributária de
contribuição parafiscal, o desvio ou não pagamento da contribuição sindical compulsória não atrai
a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula nº 222 do STJ ("Compete à Justiça
Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT.").
Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades. Eventual
lesão a particulares. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

376. Processo: DPF/AGA/TO-00095/2015-INQ Voto: 7479/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III). Notícia de que
sócios de empresa privada firmaram contrato de prestação de serviços para desempenho de
atividade de correspondente Caixa Aqui. Segundo a CEF, a empresa deixou de prestar contas dos
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serviços e de repassar os valores devidos, totalizando um montante de R$ 190.100,77. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Restou apurado que no período em que ocorreu o
fato figurava como sócio-administrador da referida empresa pessoa diversa dos investigados, a
qual  exercia  plenamente  as  atividades  de  gestão  da  empresa,  inclusive  as  funções  de
correspondente do Caixa Aqui, da CEF. No entanto, foi acostada aos autos cópia autenticada da
certidão de óbito do possível autor. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do
arquivamento.

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

377. Processo: DPF/RDO/PA-00030/2009-INQ Voto: 7495/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra agência dos Correios - EBCT.
Revisão de arquivamento (LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Informação de que não havia sistema de
segurança à época dos fatos. Utilização de imagens de outra agência dos correio, que também foi
vítima do mesmo crime. Devido à péssima qualidade das imagens as testemunhas não foram
capazes de identificar os autores do roubo. Apontou-se, ainda, que as imagens não mostram com
clareza suficiente os rostos dos indivíduos suspeitos. 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.

378. Processo: DPF/RDO/PA-00059/2011-INQ Voto: 7682/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS na modalidade tentada (CP, art.
171, § 3º c/c art. 14, II). Notícia de que indivíduo requereu benefício junto ao INSS qualificando-se
como segurado especial mediante apresentação de documentos falsos. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Foi verificada a inidoneidade da Declaração de exercício de atividade
rural e da Declaração do INCRA. Investigado aparenta ser pessoa humilde e analfabeta, pois
informou que não sabe ler, apenas escrever seu nome e, por esta razão, não detectou o erro nos
documentos apresentados.  Afirmou também que o documento do INCRA lhe foi  entregue por
servidor. Investigado deu entrada no pedido de aposentadoria por meio de intermediários, sem
conhecimento da utilização de documentos falsos. Diligências realizadas não obtiveram êxito em
localizar as pessoas indicadas pelo investigado. Ausência, até o presente momento, de elementos
concretos que indiquem existência de dolo por parte do investigado. Quanto aos intermediários
responsáveis  pela  fraude,  não  se  identifica  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

379. Processo: SR/DPF/MG-02113/2014-INQ Voto: 7584/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155, §4º, II) de patrimônio pertencente aos Correios -
EBCT. Funcionária da empresa pública relatou o desaparecimento de uma máquina digital que
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pertence ao acervo da EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Informação de
que o local onde se encontrava o objeto furtado estava aberto e em obras, com trânsito livre de
pessoas e sem monitoramento por câmeras. 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.

380. Processo: 1.11.000.001523/2015-29 Voto: 7502/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível irregularidade na percepção de benefício relativo
ao Programa Bolsa Família (CP, art. 171, § 3º). Investigada que estaria fora do perfil exigido pelo
referido programa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Constatação de que a
beneficiária  é  pessoa  de baixo  poder  aquisitivo  e  que,  segundo seu  depoimento,  sempre  foi
informada  que  estaria  enquadrada  pelo  programa  assistencial,  após  entregar  todos  os
documentos  necessários.  A denunciada  não  omitiu  sua  realidade  fática  e  manteve  sempre
atualizado  seu  cadastro,  demonstrando  a  ausência  de  intenção  em  fraudar  o  programa  do
Governo Federal. Dolo de obter vantagem ilícita não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

381. Processo: 1.13.000.001161/2016-82 Voto: 7467/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) do equipamento DMC  Dispositivo Móvel de Coleta
de propriedade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE. Revisão de arquivamento
(LC n. 75/93, art. 62-IV). Constatou-se que o equipamento foi tomado de assalto, inclusive com
emprego de arma de fogo,  não sendo fornecidas  ou coletadas quaisquer  registros,  imagens,
testemunhas e/ou  quaisquer  tipos  de  informações  que  permitam a  identificação  dos  autores.
Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

382. Processo: 1.13.000.001836/2016-93 Voto: 7588/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Relato  sobre  a
suposta apologia ao crime (CP, art. 287) por meio de vídeo postado em rede social. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O suposto vídeo não pode ser acessado, uma vez que
foi retirado do ar. não há como verificar a existência de conteúdo ilícito no referido vídeo. Não há
prova da materialidade delitiva ou linha investigativa a ser perquirida. 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
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Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

383. Processo: 1.14.000.002997/2016-67 Voto: 7707/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiro da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV).  Diligências.  Vítima não  foi  capaz de  reconhecer  os  autores  do  delito.  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.

384. Processo: 1.14.000.003287/2015-73 Voto: 7390/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação.  Supostas  irregularidades  em  relatórios
médicos,  apresentados no curso de ações judiciais,  em que as partes pleiteiam o custeio de
cirurgia pelo Estado da Bahia e pela União, já que o procedimento não é contemplado no Sistema
Único  de  Saúde-SUS.  Evidencia  o  Representante  a  coincidência  dos  médicos  e  advogados
atuantes nas demandas judiciais, o que poderia implicar em possíveis irregularidades nos laudos
particulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O mero fato dos processos
terem sido ajuizados pelos mesmos advogados, bem como o fato dos pareceres médicos terem
sido  subscritos  pelos  mesmos  médicos,  por  si  só,  não  induz  a  suspeita  de  falsidade  dos
documentos.  Ressalte-se  que  em  algumas  ações  foi  realizada  perícia  do  juízo,  tendo  sido
confirmado o teor dos relatórios médicos particulares. Oficiado, o Chefe de Gabinete da Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia  SESAB, que provocou a presente investigação, esclareceu que
não  existe  nenhuma  outra  evidência  de  possível  irregularidade,  além  da  coincidência  dos
envolvidos, afirmando que as dúvidas recaem sobre a eficácia científica da cirurgia, já que os
procedimentos são experimentais. Inexistência de indícios da falsidade de pareceres médicos,
limitando-se a discussão quanto à eficácia científica do procedimento cirúrgico. 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.

385. Processo: 1.15.000.000188/2016-83 Voto: 7391/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Suposta  prática  do  crime  de  abuso  de  autoridade  (Lei  nº
4.898/65).  Relato  de que Auditor  Fiscal  da Receita  Federal  do Brasil  teria  aplicado de forma
incorreta a legislação tributária, manipulado dados, forjado a criação de fatos geradores e exigido
o pagamento de tributos indevidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O ato
lesivo ao patrimônio de pessoa natural (art. 4º, h, da Lei nº 4.898/1965) só é criminoso quando
praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Não há abuso ou desvio de
poder na conduta de auditor fiscal que lavra auto de infração, diante dos fatos que entende como
descumprimento  de  obrigações  tributárias.  No  caso,  não  há  prova  da  aplicação  incorreta  da
legislação  tributária,  devendo a  irresignação  ser  expressada nos  graus  recursais  próprios  ou
levada ao Judiciário, conforme o caso, de forma a caracterizar o acerto ou o desacerto do auditor
no trato da legislação tributária. Constata-se dos esclarecimentos prestados pelo auditor que este
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agiu conforme suas convicções,  lançando o que entendeu devido, sem qualquer artifício para
dificultar o exercício regular do direito do contribuinte, com a faculdade inerente de manifestação
do  descontentamento  perante  os  órgãos  responsáveis.  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.

386. Processo: 1.16.000.002276/2016-82 Voto: 7456/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de furto mediante fraude (CP, art.  155,  §4º, II).  Instalação de
obstáculo destinado à captação de notas em terminal de autoatendimento da Caixa Econômica
Federal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não foram identificados fragmentos
de impressão digital no material apreendido. A CEF informou não ter tido prejuízo. Ausência de
indicação  de  um possível  suspeito.  As  informações colhidas  no curso  das  investigações não
acrescentaram dados necessários à elucidação dos fatos. Ausência de indícios de autoria delitiva
e de diligências capazes de alterar o panorama probatório. Homologação do arquivamento.

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

387. Processo: 1.16.000.002439/2016-27 Voto: 7483/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Relato de que militar, por intermédio de postagens no facebook,
disseminaria mentiras, ódio e apologia ao crime, além de ofender a ex-Presidente da República, o
Governo Federal, os Ministros de Estado e os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. CP, art.
286 e/ou art. 140. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Constata-se dos autos que
a conduta do representado não extrapolou o direito à liberdade de expressão e manifestação do
pensamento,  limitando-se  as  postagens a  manifestações de  deboche e  irresignação ao  atual
contexto político. Livre exercício da liberdade de expressão do agente político, garantia essencial
ao aperfeiçoamento das instituições.  Falta  de justa  causa para persecução.  Homologação do
arquivamento.

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

388. Processo: 1.16.000.002890/2016-44 Voto: 7554/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Relato de recebimento de 05
(cinco) cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Consta nos autos que assaltantes encapuzados e armados desceram de um veículo, abordaram a
vítima, levaram seu celular e entregaram-lhe 5 notas falsas de R$ 100,00. Vítima compareceu
perante a autoridade policial e entregou as notas inidôneas. Inexistência de indícios mínimos da
autoria delitiva. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR.
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, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

389. Processo: 1.16.000.003248/2016-82 Voto: 7471/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação protocolada na Superintendência Regional de Polícia Federal no
DF, onde a noticiante relata fatos diversos, desconexos e confusos, não sendo possível sequer
entender alguns trechos da conduta noticiada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Fatos relatados não apresentam qualquer conexão lógica. Impossibilidade de localizar e identificar
a autora da notícia. Representação desconexa e sem qualquer substrato fático apto a justificar o
prosseguimento da investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

390. Processo: 1.20.002.000268/2014-97 Voto: 7384/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária verificada no bojo
de ação trabalhista (CP, art. 337-A) e de falso testemunho (CP, art. 342). Revisão de arquivamento
(art.  62,  IV,  LC  75/93).  1)  Quanto  ao  crime  de  falso  testemunho,  verifica-se  que  a  única
discordância apontada no depoimento de testemunha resume-se ao início da jornada de trabalho
do reclamante. Possível falsa percepção da realidade sobre o contexto fático em discussão. Dolo
não evidenciado. 2) Quanto à prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária, o
juízo  trabalhista  informou  que  todos  os  débitos  foram  integralmente  quitados  pela  parte
reclamada,  inclusive  as  contribuições  previdenciárias.  Extinção  da punibilidade.  Aplicação  dos
artigos 68 e 69 da Lei nº 11.941/2009. Homologação do arquivamento.

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

391. Processo: 1.20.005.000095/2016-49 Voto: 7428/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato.  Representações sigilosas.  Sala de Atendimento ao Cidadão. Representações
idênticas narrando que uma determinada unidade imobiliária de um programa habitacional estaria
sendo ocupada por um casal de adultos homens, sem parentesco direto com a beneficiária do
programa.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Apesar  do inconformismo em
relação  à  ocupação  da  unidade  imobiliária  pelo  casal  de  adultos  homens,  não  há  qualquer
narrativa  concreta  de violência  ou  ilegalidade  praticadas pelos  ocupantes.  Quanto  à  possível
locação/cessão irregular o imóvel, tais atos são passíveis de medidas administrativas a serem
adotadas pelo agente financeiro (Lei n° 11.977/2009, arts. 6º-A, § 5º, III e § 6º), inclusive eventual
retomada do imóvel. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

392. Processo: 1.22.013.000158/2016-93 Voto: 7453/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Relata  a  noticiante  a
ocorrência  de  golpe  que  colocou  em  risco  sua  propriedade  privada,  solicitando  ao  MPF  o
acompanhamento de denúncia formulada no Ministério Público de Minhas Gerais.  Revisão de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Extrai-se do relato  apresentado a ocorrência  de
irregularidade quando do registro de seu imóvel. Fatos que não configuram lesão a bens, serviços
e interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Desnecessidade de
remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a informação da representante
de que a mesma manifestação foi encaminhada à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, que a encaminhou para o Ministério Público Estadual. Orientação repassada à
representante sobre a necessidade de constituir advogado ou apoio da defensoria pública para a
devida orientação jurídica. Homologação do arquivamento.

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

393. Processo: 1.23.003.000253/2016-79 Voto: 7416/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Indivíduo  compareceu  perante  à  PRM  relatando  que  foi
contratado para ser caseiro em sítio. Entretanto, informou que, por diversas vezes não recebeu
integralmente  o  salário  mínimo  que  lhe  era  devido  pelos  serviços  prestados.  Revisão  de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62-IV).  Não  se  vislumbra,  na  hipótese,  a  ocorrência  de  crime,
versando a notícia apenas sobre irregularidades de ordem trabalhistas. Ausência de elementos
mínimos  para  se  definir  a  repercussão  penal  sobre  os  fatos.  O  noticiante  informou  que  irá
reivindicar seus direitos junto à Justiça do Trabalho, motivo pelo qual deixo de encaminhar cópias
deste procedimento para o MPT. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

394. Processo: 1.25.000.002310/2015-29 Voto: 7392/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação.  Suposta  prática  do  crime  de  corrupção
eleitoral (CE, art. 299). Relata a Representante que determinada pessoa lhe prometeu durante o
período  eleitoral  que  se  angariasse  votos  e  ajudasse  na  campanha da atual  Prefeita  teria  a
garantia de ocupação do box de terminal rodoviário, fato que não chegou a ser cumprido. Afirma,
ainda, somente ter sido candidata a vereadora como laranja para completar a chapa, envolvendo-
se com a política  com o fito de conseguir  a  suposta vantagem de ganhar a  licitação para a
ocupação do box. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constata-se que a
noticiante foi candidata a vereadora nas eleições de 2012 por partido que fez parte da coligação
que elegeu a atual Prefeita de Guaratuba, fato que demonstra a normalidade em ter apoiado e
angariado votos para a candidata ao Executivo Municipal. A Corregedoria Regional Eleitoral do
Paraná informou que a representante desde 1999 é filiada a partidos políticos, o que demonstra
que seu envolvimento na política não é eventual e não ocorreu apenas em razão de uma possível
obtenção  de  vantagem.  Fatos  que  não  evidenciam  para  a  prática  do  crime.  Cientificada  da
promoção  de  arquivamento,  a  Representante  quedou-se  inerte.  Falta  de  justa  causa  para
deflagração da persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

395. Processo: 1.25.002.000604/2016-87 Voto: 7481/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de requerimento formulado pela defesa de réu denunciado pela
prática do crime previsto no art.  273,  § 1º-B,  incisos V e VI,  do Código Penal,  postulando a
formalização  de  acordo  de  colaboração  premiada  (Lei  nº  12.850/2013,  art.  4º).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O MPF determinou a notificação da defesa do réu,
patrocinada  pela  Defensoria  Pública  da  União,  para  que  trouxesse  aos  autos,  por  escrito,
informações e elementos de prova conducentes ao alcance de alguns dos objetivos previstos na
Lei  12.850/2013.  Em  resposta,  a  defesa  encaminhou  informações  fornecidas  pelo  acusado.
Constatou-se que o pretendente colaborador identificou tão somente seu corréu, pessoa contra
quem o órgão ministerial já possui elementos suficientes para a promoção da persecução penal,
tanto que ofereceu denúncia em face de ambos. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

396. Processo: 1.26.005.000252/2015-11 Voto: 7492/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de ameaça cometido contra Médico Perito do
INSS (CP, art. 147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A partir de contato
telefônico feito com a possível autora do fato, a sua filha teria reconhecido que a ameaça em tela
teria partido desta e não de sua genitora. Oficiado o médico perito no sentido de manifestar sua
representação, este declarou não ter intenção de representar em face da verdadeira autora do
fato. Crime de ação penal pública condicionada à representação (CP, art. 100, § 1°), requisito não
preenchido  no  caso.  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.

397. Processo: 1.28.000.001042/2016-05 Voto: 7529/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei 8.137/90), tendo em
vista a notícia de que determinada contribuinte teria prestado informações falsas para dedução da
base  de  cálculo  do  imposto  de  renda.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  A Receita Federal  informou que, embora o caso esteja em análise,  ainda não há
crédito  constituído  ou  ação  fiscal  em  andamento.  Inexistência  de  constituição  definitiva  dos
créditos tributários. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. 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
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Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

398. Processo: 1.29.000.002329/2016-15 Voto: 7528/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de denúncia realizada na Polícia Federal, onde a representante
faz diversas afirmações desconexas e confusas, não sendo possível identificar sequer qual seria a
conduta ilegal noticiada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados não
apresentam qualquer conexão lógica. Consta nos autos, notícia de que a denunciante sofreria de
problemas mentais. Representação desconexa e sem qualquer substrato fático apto a justificar o
prosseguimento da investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

399. Processo: 1.29.001.000060/2016-14 Voto: 7395/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa  formulada  perante  o  Ministério  Público  do  Trabalho,
noticiando que determinada empresa efetuaria o desconto sem o efetivo recolhimento ao INSS,
dentre  outras  irregularidades  trabalhistas.  Possível  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) por parte de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Constata-se dos autos a informação e que a Procuradora do Trabalho
também encaminhou cópia dos autos à Receita Federal do Brasil  em Bagé/RS para apurar o
suposto  não  recolhimento  do  INSS.  Embora  de  natureza  formal,  não  há  nos  autos  outros
elementos indiciários mínimos sobre a prática do crime, constando apenas o relato genérico da
representação, sendo a principal reclamação a ausência de depósito do FGTS, e a manifestação
do MPT pelo  indeferimento e  instauração de inquérito  civil.  Caso excepcional em que se faz
necessário aguardar a conclusão da investigação pela Receita Federal do Brasil, a qual, após a
finalização do seu procedimento, caso verificada prática de eventual crime, terá a obrigação legal
de encaminhar representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

400. Processo: 1.30.001.003799/2012-33 Voto: 7521/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar as circunstâncias da morte de ARI
DE  OLIVEIRA MENDES  CUNHA durante  a  ditadura  militar  (Comissão  Nacional  da  Verdade,
Relatório,  Volume  III,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.  118/119).  Justiça  de  Transição
Memória e Verdade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV).  Constatou-se que a
vítima  não  era  militante,  não  se  tratando  de  pessoa  visada  pela  repressão.  Ausência  de
testemunhas que indiquem as circunstâncias em que a vítima teria sido atingida pelos disparos
efetuados durante o movimento contra a ditadura. A prova da materialidade delitiva também se
encontra prejudicada, pois não existe corpo a ser periciado ou cópia do seu prontuário médico. As
poucas informações sobre o fato carecem de suporte probatório mínimo, inviabilizando, assim o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

401. Processo: 1.30.002.000069/2016-02 Voto: 7446/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime  de  fraude  à  execução  (CP,  art.  179),  ocorrido  em  processo  trabalhista.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Crime de ação penal privada, que somente pode ser
iniciada  após  o  oferecimento  de  queixa-crime  pelo  ofendido  (CP,  art.  179,  parágrafo  único).
Tratando-se  de  notícia  anônima,  não  há  como  verificar-se  a  qualidade  de  ofendido  do
denunciante. Impossibilidade da instauração da persecução penal por parte do Ministério Público.
Homologação do arquivamento.

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

402. Processo: 1.31.002.000127/2016-52 Voto: 7400/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

403. Processo: 1.32.000.000097/2016-67 Voto: 7409/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de tortura (Lei nº 9.455/97). Relato de ex-policial militar
da Secretaria de Segurança Pública do antigo Território Federal de Roraima de que teria sofrido
punição  indevida  no  ano  de  1978,  quando  foi  preso  por  56  dias.  Aduz  ter  sofrido  tortura
psicológica durante a prisão, acarretando dano irreparável, haja vista que sua vida profissional
nunca mais foi a mesma. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instado a prestar
esclarecimentos, o representante informou ter sido preso em 1978 e, nessa ocasião, afirmou ter
sido torturado, uma vez que ficou sem colchão, era chamado de bandido e bicha, ficou no cárcere
somente de calção e sandália, seu travesseiro era a própria sandália ou uma bíblia, foi alvejado
com água e ficou incomunicável  com seus familiares.  Em continuidade,  ao sair  da prisão foi
excluído dos quadros da PM/RR. Os fatos narrados não são suficientes para configurar a prática
do crime, visto que a tortura consiste em humilhações e violências que são capazes de causar às
vítimas imensuráveis  sofrimentos psíquicos e/ou físicos.  Ausência  de provas contundentes da
materialidade  delitiva  da  suposta  tortura.  Ciência  ao  defensor  público.  Homologação  do
arquivamento.

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

404. Processo: 1.33.002.000124/2013-00 Voto: 7586/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CHAPECO-SC

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar possíveis irregularidades relacionadas ao recolhimento de
contribuições previdenciárias dos servidores públicos de município, que teriam sido efetuadas em
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valores  inferiores  aos  efetivamente  devidos.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
declínio de atribuições para o MPE, no tocante à improbidade administrativa, considerando que os
fatos  causaram  prejuízo  apenas  ao  erário  municipal  e  remeteu  os  autos  à  5ª  CCR,  que  o
homologou, remetendo os autos para a 2ª CCR, para análise da matéria criminal.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O relator da 2ª CCR, à época, determinou o retorno
do procedimento à origem para averiguação dos fatos investigados sob enfoque criminal. Restou
informado pelo Procurador da República que os débitos tributários referentes ao procedimento
administrativo fiscal encontram-se parcelados. Tal fato foi objeto do PIC nº 1.33.002.000383/2013-
22,  que  restou  arquivado por  meio  de decisão judicial.  Inexistência  de providências a  serem
tomadas. Homologação do arquivamento.

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

405. Processo: 1.36.000.000036/2016-51 Voto: 7417/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  artigo  330),  consistente  no  suposto
descumprimento de decisão judicial  por parte do Presidente do Fundo Nacional de Educação
FNDE  no  Estado  do  Tocantins,  no  bojo  de  ação  judicial.  Determinação  da  regularização  de
contrato de financiamento estudantil junto ao sistema informatizado do FIES (SisFIES). Revisão
de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constata-se  das  informações prestadas pelo
FNDE, inclusive com a juntada de documentos, que não houve descumprimento arbitrário das
decisões  judicias  por  parte  da  entidade,  tendo  em  vista  que  o  órgão  realizou  todos  os
procedimentos  que  entendia  ser  suficientes  para  que  a  decisão  fosse  cumprida.  Além disso,
ressalta  que a situação do estudante só não foi  solucionada em razão da inércia  do próprio
interessado que  não  adotou  os  procedimentos  necessários  à  regularização  da sua  inscrição.
Ausência  de  provas  de  vontade  deliberada  em  descumprir  a  ordem.  Atipicidade  penal.
Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

406. Processo: 1.28.000.000992/2016-12 Voto: 7464/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposta incitação ao crime praticado por meio de rede social na
Internet (CP, art. 286). Relato de que usuário de rede social teria publicado em sua rede sócia a
seguinte frase: para nos defender contra o golpe policial e nosso direito de nos manifestar nas
praças compraremos bolas de gude para derrubar os cavalos. Arquivamento que se recebe como
declínio de atribuições.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32desta 2ª CCR/MPF).  Segundo o
Enunciado nº 50 deste Órgão Revisor: O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial
de computadores não atrai, por si só, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal do crime tipificado no art. 20 da Lei nº 7.7169/89. Fatos que não afetam bens, serviços ou
interesses diretos e específicos da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou 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.
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407. Processo: 1.34.001.000833/2015-11 Voto: 7692/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível cometimento de crimes contra a ordem tributária
(art. 1º da Lei n.º 8.137/90) e de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Relatório de Inteligência
Financeira  do  COAF  que  constatou  movimentações  financeiras  atípicas  operadas  pelos
investigados.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências realizadas pela
autoridade policial e pelo MPF averiguaram o patrimônio e as declarações de IR dos investigados
e não identificaram registros de crimes antecedentes que pudessem indicar a origem ilícita do
dinheiro movimentado. Inexistência de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) em face
dos  investigados.  A inexistência  de  crédito  tributário  constituído  e/ou  exigível  em  face  dos
investigados obsta o prosseguimento da persecução penal em face de eventual delito de natureza
fiscal,  conforme  estabelecido  na  Súmula  Vinculante  nº  24  do  Supremo  Tribunal  Federal.
Compartilhamento com a Receita Federal do Brasil, a fim de que sejam avaliadas as informações
narradas no Relatório de Inteligência  Financeira do COAF e,  em sendo o caso,  instaurado o
procedimento fiscalizatório. Caso haja investigação dos fatos pelo órgão fiscal, encaminhada a
representação fiscal para fins penais e verificada a constituição definitiva do crédito tributário, será
dado  prosseguimento  às  investigações.  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.

Por  estar  conforme,  eu,  Márcia  Noll  Barboza,  Secretária  Executiva  da  2ª  Câmara,  assino  a
presente ata, assinada também pela Coordenadora e pelos membros presentes.

MÁRCIA NOLL BARBOZA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

Secretária Executiva

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Titular

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2º Suplente

FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Suplente

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE
PAULA

PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA
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