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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA
DE NOVEMBRO DE 2016

 Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano dois mil e dezesseis, às treze horas e quarenta minutos,
iniciou-se, na sala de reunião da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
a  Sexcentésima  Sexagésima  Sétima  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/PR/CUR-5009172-
24.2013.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 7842/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV da LC 75/93. Suposto crime de
estelionato  mediante  a  obtenção  fraudulenta  de  empréstimo  consignado  junto  à  instituição
financeira em nome de beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Promoção de
declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  Instituição  financeira  privada.  Prejuízo
suportado unicamente por particular. Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 53: O INSS
não  responde,  em  nenhuma  hipótese,  pelos  débitos  contratados,  restringindo  sua
responsabilidade à averbação dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição
financeira em relação às operações contratadas na forma do art. 1º desta Instrução Normativa.
Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes STJ  Terceira Seção:
CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe
20/05/2010. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Manutenção 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.

002. Processo: JFRJ/NTR-0001062-
20.2011.4.02.5102-INQ

Voto: 7940/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  EXPLORAÇÃO  DE  MÁQUINAS  CAÇA-NÍQUEIS  EM
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (APLICAÇÃO  ANALÓGICA DO
ART.  28  DO CPP).  PROVÁVEL ORIGEM ESTRANGEIRA DOS COMPONENTES.  POSSÍVEL
CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334).  DECLÍNIO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar  possível  prática do crime de contrabando (CP,  art.  334,  com redação
anterior à Lei n° 13.008/2014), em razão da apreensão, em 11/04/2011, de 18 (dezoito) Máquinas
Eletrônicas Programáveis  MEP's no interior de estabelecimento comercial. 2. O Procurador da
República oficiante requereu o declínio de competência à Justiça Estadual, por entender que não
há prova quanto à origem estrangeira das máquinas apreendidas. 3. O Juiz Federal, por sua vez,
discordou  do declínio,  por  considerar  que  há  fortes  indícios  acerca  da entrada  ilegal  desses
equipamentos no país. 4. Em regra, os componentes utilizados em máquinas caça-níqueis são de
origem estrangeira. Constata-se, no entanto, que não houve diligências específicas no sentido de
se verificar a origem desses componentes. 5. Tal medida é de suma importância para se identificar
a adequação típica dos fatos ora em análise, pois sendo comprovada a origem estrangeira dos
componentes e peças para as máquinas caça-níqueis destinadas à exploração de jogos de azar,
sua  importação  configurará  o  crime  de  contrabando,  uma vez  que  a  introdução  no  território
nacional destas mercadorias encontra-se proibida, nos termos da Instrução Normativa SRF nº
309, de 18/03/2003. 6. No presente caso, conforme bem ressaltou o Juiz Federal, existe um laudo
pericial  atestando  que  o  noteiro,  a  placa  de  circuitos  integrados  e  a  fonte,  dentre  outros
componentes,  apresentam sinais  de possuírem procedência  estrangeira  e,  em se tratando de
inquérito  policial,  há  a  possibilidade  de  descoberta  de  outras  provas,  no  decorrer  das
investigações, que possam vir a complementar o laudo (padronizado) já existente. Assim, há, no
momento, fortes indícios de serem as máquinas ou seus componentes de origem estrangeira. 7.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas 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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

003. Processo: JF/UMU-5003863-39.2015.4.04.7004-
IP - Eletrônico 

Voto: 7930/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ROUBO EM AGÊNCIA DOS CORREIOS (CP, ART 157, § 2º,
I). PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. REVISÃO (ENUNCIADO 32 DA 2ª CCR). NÃO HOMOLOGAÇÃO
DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar o crime de roubo (CP, art. 157,
§ 2º, I) praticado em agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, no qual se
apurou que dos valores subtraídos R$ 2.052,00 pertenciam ao Banco do Brasil  e R$ 3,60 à
empresa pública. 2. O Procurador da República oficiante requereu judicialmente o declínio de
competência  à  Justiça  Estadual,  considerando  que  insignificante  prejuízo  para  a  EBCT  em
detrimento do prejuízo particular franqueado não é suficiente para atrair a competência federal
para o processamento do feito. 3. O Juiz Federal discordou das razões invocadas pelo Ministério
Público Federal, considerando que o simples prejuízo ao regular andamento do serviço postal é
suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. 4. Mantido o dissenso, os autos foram
remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins do
artigo 28 do Código de Processo Penal c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. No entanto, tem-se que o
crime de roubo ocorreu em agência da EBCT, empresa pública federal, e em que pese o montante
dos valores roubados pertencerem predominantemente ao Banco do Brasil, quem os detinha era
a EBCT, sendo ela o sujeito passivo do crime. 6. Assim, o roubo exercido em uma agência dos
Correios, atinge, de forma direta, serviços e interesses da empresa pública federal. Precedentes
da 2ª CCR: Inquérito Policial nº 00005/2015, Voto nº 2487/2016, Sessão 640ª; Inquérito Policial nº
00032/2012, Voto nº 1570/2013, Sessão 575ª, Procedimento MPF nº 1.25.003.010367/2012-29,
Voto nº 1222/2013, Sessão 574ª. 7. Não homologação do declínio e 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 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: JFCE/IGU-0000113-
42.2016.4.05.8107-INQ

Voto: 7948/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL NO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE IGUATU

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Suposto crime de uso
de documento falso (art. 304, CP) atribuído ao genitor e representante de menor autora de ação
previdenciária em face do INSS, objetivando a concessão de amparo assistencial ao deficiente. O
investigado teria, por seu advogado, juntou cópia de uma declaração médica, atestando que a
menor  encontrava-se  em  Fortaleza  na  data  da  perícia  designada.  Ocorre  que  o  documento
original não se encontra nos autos, tampouco existem diligências capazes de suprir a ausência do
mesmo, o que impossibilita a realização de exame pericial para aferir a autenticidade ou não da
referida declaração. Além disso, o fato da parte faltar sem qualquer justificativa na referida perícia
destinada a atestar um fato que lhe traria benefício, é ato contrário ao próprio interesse do autor,
tanto que, por ter deixado de comparecer à perícia médica na data designada, o processo foi
extinto sem julgamento do mérito, aplicando-se, por analogia, o art. 51, I da Lei 9.099/95. Assim,
em razão da ausência de elementos mínimos da materialidade, bem como diante da inexistência
de  potencialidade  lesiva  na  conduta  narrada,  injustificável  é  o  prosseguimento  do  feito.
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-FRA-PIMP-0001771-
60.2015.4.03.6113

Voto: 7905/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: NOTÍCIAS DE FATO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP,  ART.  334-A).  ARQUIVAMENTOS
FUNDAMENTADOS  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ
FEDERAL.  ART.  28  DO  CPP,  C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  Nº  75/93.  INAPLICABILIDADE  DO
REFERIDO PRINCÍPIO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícias de Fato autuadas para apurar a
prática dos crimes de contrabando de cigarros (CP, art. 334-A), em razão da apreensão, na posse
do  mesmo  investigado,  mas  em  épocas  diferentes,  de:  05  (cinco)  maços  de  cigarro  de
procedência estrangeira, em um dos processos; e de 14 (catorze) maços de cigarros, em outro
processo,  também desacompanhados  de  documentos  que  atestassem seu  ingresso  lícito  no
território  nacional.  2.  Os  Procuradores  da  República  oficiantes  em  ambos  os  processos
promoveram  o  arquivamento  com  suporte  no  princípio  da  insignificância.  3.  O  Juiz  Federal
discordou dos arquivamentos, por considerar inaplicável o princípio da insignificância ao crime de
contrabando de cigarros. 4. Ocorre que, remetidos os autos a esta 2ª CCR, foi proferida decisão
que  se  referiu  expressamente  apenas  ao  Processo  n°  0001771-60.2015.4.03.6113.  Tal  fato
ocasionou controvérsia  se a  não ratificação do arquivamento por  este  Órgão Colegiado seria
aplicada a ambos os fatos. 5. Dessa forma, o Juiz Federal determinou o retorno de ambos os
autos  a  esta  2ª  CCR,  para  que,  de  forma  expressa,  delibere  também acerca  do  pedido  de
arquivamento  formulado  no  bojo  do  Processo  n°  0001834-85.2015.4.03.6113  6.  Segundo  a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação
referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
da  conduta.  7.  No  presente  caso,  verifica-se  que  o  investigado,  em  ambos  os  processos
(0001771-60.2015.4.03.6113 e 0001834-85.2015.4.03.6113), possui diversas autuações por crime
de descaminho/contrabando, o que demonstra a reiteração da conduta. 8. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações, também em relação ao
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Processo n° 0001834-85.2015.4.03.6113.

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.

006. Processo: JF/MG-0038635-77.2013.4.01.3800-
INQ

Voto: 8034/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. CRIME TIPIFICADO NO ART.
241-A, DA LEI Nº 8.069/90. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS NA INTERNET CONTENDO CENAS
DE SEXO EXPLÍCITO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO
DE  PROGRAMAS  DE  COMPARTILHAMENTO  AUTOMÁTICO.  PRESENTES  INDÍCIOS
SUFICIENTES  DA  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime tipificado
no art. 241-A, da Lei nº 8.069/90, consistente na divulgação de imagens na internet contendo cena
de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente.  2.  O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento, com fundamento na ausência de justa causa para a persecução penal.
Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n. 75/93. 3. Os
fatos narrados ocorreram no período de 26/01 a 26/03/2012, no qual o investigado que teria se
utilizado  de  programas  de  compartilhamento  dpeer-to-peer  (ED2K,  KAD,  uTorrent,  eMule  e
ARES), que compartilham automaticamente arquivos gravados em pastas definidas. 4. No caso
dos autos, como bem observou o Juiz Federal, os indícios de materialidade e de autoria restaram
evidenciados  pelo  conjunto  de  elementos  probatórios  existentes,  bem  como  a  presença  do
elemento  subjetivo  do  tipo  (o  dolo)  no  depoimento  do  investigado  que  afirma  ...  QUE
eventualmente, ao 'baixar arquivos, percebia que alguns tinham conteúdo pornográfico infantil;
QUE ao visualizar e constatar o conteúdo de tais arquivos deletava-os; QUE com o passar do
tempo,  acabou  tendo  certa  curiosidade  em  realizar  pesquisas  em  busca  de  arquivos  com
conteúdo pornográfico infantil, o que explica alguns termos apontados no Laudo pericial; .... 5.
Presentes indícios de autoria e da materialidade deve-se dar prosseguimento à persecução penal,
considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia do princípio do in dubio pro societate.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça  STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; RHC 29.994/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta
Turma,  DJe  23/02/2016.  6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
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.

007. Processo: JF/PR/CAS-5004465-
90.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA

Voto: 7844/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). APREENSÃO
DE  MERCADORIAS  ESTRANGEIRAS  (CIGARROS),  IRREGULARMENTE  IMPORTADAS.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO N° 25/2016 DA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1. Notícia de Fato
autuada  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A),  em  razão  da
apreensão de diversos maços de cigarros de origem estrangeira em posse dos investigados, sem
a documentação comprobatória de regular importação. Consta dos autos que, em abordagem a
ônibus, foram encontrados 90 maços de cigarros irregularmente importados em poder de um dos
investigados  e  500  maços  de  propriedade  da  outra  autuada.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento por entender atípica a conduta atribuída aos investigados,
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aplicando-se ao caso, excepcionalmente, o princípio da insignificância. 3. O Juiz Federal acolheu
o arquivamento com relação ao investigado, por  considerar  que os cigarros (90 maços)  e os
tributos iludidos são ínfimos. No entanto, discordou do arquivamento quanto a investigada que
possuía 500 maços, por entender inaplicável o princípio da insignificância no caso. 4. É certo que
a natureza  do produto introduzido  clandestinamente no país   cigarros  impõe maior  rigor  na
adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o
rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5. Segundo a Orientação nº 25/2016
da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando
de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços
de cigarros,  seja  pela  diminuta  reprovabilidade da conduta,  seja  pela  necessidade de se dar
efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a  reiteração  da  conduta.  6.  A
importação de 500 (quinhentos) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a
origem ilícita do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que
deve ser dado prosseguimento à investigação quanto ao crime de contrabando. 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
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/PR/CAS-5006129-
59.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA

Voto: 7829/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR A R$ 10.000,00 E
INFERIOR  A  R$  20.000,00.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1.
Notícia de Fato autuada para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em
vista o ingresso no país de produtos de origem estrangeira desacompanhados da documentação
necessária que comprovasse a regularidade da importação. Tributos iludidos calculados no valor
de R$ 13.401,10, em relação a um dos investigados, e em R$ 2.862,22 quanto ao outro. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento  por  entender
atípica a conduta dos agentes em razão da aplicação do princípio da insignificância, haja vista a
inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) tendo em vista a recente edição da Portaria MF nº 75, de 22 de
março de 2012, que estipula este novo patamar para o ajuizamento de execuções fiscais. 3. O
Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões do MPF apenas em relação ao investigado cujos
tributos  iludidos  foram  calculados  no  valor  de  R$  13.401,10,  sob  o  fundamento  de  que  o
mencionado princípio não poderia ser aplicado no caso, considerando para tanto o patamar de R$
10.000,00. 4. 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). 5. 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. 6. No caso dos autos, o
valor  dos  tributos  iludidos  por  um  dos  investigados  é  superior  ao  parâmetro  fixado  para  a
aplicação do princípio da insignificância. 7. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir nas investigações.

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.

009. Processo: JFRJ/VTR-0500385-
48.2016.4.02.5104-PIMPCR

Voto: 8114/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
VOLTA REDONDA
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). APREENSÃO DE
MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL  MONTADA COM  COMPONENTES  COM  INDÍCIOS  DE  ORIGEM
ESTRANGEIRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de Fato autuada para apurar
possível  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334,  com  redação  anterior  à  Lei  n°
13.008/2014), em razão da apreensão, em 01/04/2011, de uma Máquina Eletrônica Programável
MEP  no  interior  de  estabelecimento  comercial  do  investigado.  O  valor  total  da  mercadoria
apreendida perfaz o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento por entender materialmente atípica a conduta, por aplicação
do princípio  da  insignificância.  3.  O  Juízo  Federal,  por  sua  vez,  discordou  do  arquivamento,
aduzindo que o crime de contrabando não comporta aplicação do princípio da insignificância. 4.
Tratando-se de contrabando de equipamentos empregados na prática de jogo de azar proibido,
como na espécie, não se afigura possível a aplicação do princípio da insignificância, pois o bem
jurídico tutelado é a incolumidade pública,  sendo que o valor  patrimonial  dos bens apresenta
apenas aspecto secundário. Precedentes do STJ (EREsp 1230325/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Terceira  Seção,  DJe  05/05/2015;  AgRg no REsp 1205168/RS,  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  Sexta
Turma, DJe 06/03/2015). 5. No caso, diante dos elementos colacionados que evidenciam a autoria
e  a  materialidade  delitiva  e  da  impossibilidade  de  aplicação  do  postulado  da  insignificância,
mostra-se  inadequado o arquivamento  do  procedimento.  6.  Designação de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

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: JFRS/POA-5041982-
38.2016.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 8029/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  contrabando  (CP,  art.  334).  Apreensão  de  100  (cem)  maços  de
cigarros  de  origem  estrangeira,  no  estabelecimento  comercial  do  investigado.  Promoção  de
arquivamento fundada no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. Aplicação do
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC n° 75/93. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se
adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
de condutas que cobra a persecução penal. No presente caso, foram apreendidos apenas 100
(cem) maços de cigarros de origem estrangeira e não há notícia de reiteração da conduta, o que,
excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. Manutenção do
arquivamento.

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

011. Processo: JFRS/SLI-5000014-
10.2016.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 8015/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE ARMA DE PRESSÃO. ARQUIVAMENTO BASEADO
NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ANTE O ÍNFIMO VALOR DO TRIBUTO
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ELIDIDO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  28 DO
CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1.  Inquérito  Policial  instaurado a partir  de
representação fiscal para fins penais em razão da apreensão de uma arma de pressão introduzida
clandestinamente em território nacional pelo investigado. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do procedimento aplicando o princípio da insignificância, tendo em vista
o ínfimo valor da mercadoria. 3. Discordância do Magistrado, visto que a arma em questão tem
sua importação relativamente proibida, devendo sua internalização no território nacional obedecer
a normas específicas da legislação. 4. O artigo 17 do Decreto-Lei nº 3.665/2000 dispõe que o uso
desse tipo de arma é permitido. No entanto, dizer que é de uso permitido não significa que a
mercadoria seja de livre importação. 5. As armas de ar comprimido são produtos controlados, cuja
importação  encontra-se  disciplinada  nos  arts.  183  e  204  do  Decreto-Lei  nº.  3.665/2000.  Tais
dispositivos preveem a necessidade de autorização prévia do Exército para validar a introdução
dessas mercadorias no País.  6.  Assim, a  inexistência  dessa autorização,  legalmente prevista,
caracteriza o crime de contrabando. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de
contrabando de arma de pressão. Precedentes do STJ (AgResp 201401498871, Rogerio Schirtti
Cruz, STJ - Sexta Turma, DJE 28/08/2016 e AgRg no REsp 1479836/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016) e desta 2ª CCR (Processo n°
1.31.000.000525/2014-27,  Voto  n°  8061/2014,  Sessão  n°  611,  de  10/11/2014,  unânime).  8.
Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  às
investigações.

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.

012. Processo: JFRS/SLI-5002729-
25.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 7761/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  INVESTIGADO  QUE  POSSUI  DIVERSAS
REITERAÇÕES  POR  CRIMES  DA MESMA NATUREZA.  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO N° 49 DESTA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO  MPF PARA PROSSEGUIR  NA INVESTIGAÇÃO.  1.  Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de
Representação Fiscal para Fins Penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho (CP, art.
334), em que o valor das mercadorias apreendidas perfaz o montante de R$ 5.925,05, sendo que
o valor dos tributos iludidos é de R$ 2.962,52. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  feito  por  entender  atípica  a  conduta  do  agente  em razão  da  aplicação  do
princípio  da  insignificância,  haja  vista  a  inexpressiva  ofensa  ao  bem  jurídico  tutelado,
considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) conforme
interpretação dada ao art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002, alterado pela Lei nº 11.033/2004. 3. O
Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões do MPF, sob o fundamento de que, no caso, o
mencionado princípio não poderia ser aplicado tendo em vista a notícia de que o representado
possui  diversos  processos  administrativos  em virtude  de  infrações da  mesma natureza.  4.  O
entendimento consolidado nesta  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). 5. 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.  6.  Assim,  no  caso  em  exame,  identificada  a
reiteração da conduta e a efetiva lesão à ordem tributária, bem jurídico tutelado, inaplicável é o
princípio da insignificância. Verifica-se, das informações juntadas aos autos, que o investigado
possui  diversos  processos  administrativos  em  virtude  de  infrações  de  mesma  natureza.  7.
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Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

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

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

Voto: 161/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: Voto-vista.  Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Recebimento indevido de parcelas de
benefício previdenciário,  referentes às competências de 06/2002 a 02/2005, após a morte  do
segurado  em  24/05/2002.  Benefício  recebido  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.
Segurado que não possuía procurador ou representante legal.  Relatório da Polícia Federal  no
sentido  de  que  as  circunstâncias  dos  fatos  ora  em  apuração  não  possibilitam  vetores  de
investigação capazes de identificar a autoria delitiva. Esgotamento das diligências investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

014. Processo: JF-SJR-0002249-55.2016.4.03.6106-
INQ

Voto: 7935/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 6ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Possíveis crimes de
resistência (CP, art. 329) ou de desobediência (CP, art. 330). Oficial de Justiça Avaliador Federal
que teria sido impedido de cumprir diligência por síndico do edifício que se recusou a abrir o
portão  e  que  se  negou  a  identificar-se.  No  caso,  não  restaram caracterizados  os  delitos  de
resistência ou de desobediência quanto à conduta do investigado, pois ele não se opôs a ato legal
mediante violência ou ameaça ao Oficial de Justiça, o que afasta a figura prevista no artigo 329 do
Código  Penal,  e,  em  que  pese  não  tenha  permitido  o  acesso  do  funcionário  público  ao
condomínio,  a  ordem judicial  que  o  Oficial  cumpria  na  ocasião  dos  fatos  não  encontrava  na
pessoa do síndico, ora investigado, o destinatário direto, o que afasta a caracterização do crime
de desobediência. Atipicidade da conduta narrada. 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.

015. Processo: JF/SP-0008045-93.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 7815/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Possível crime tipificado no art. 241-A, da Lei nº 8.069. Divulgação
de imagem contendo cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. Aplicação do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Imagem que tem sido repetidamente compartilhada na rede
social, na maioria das vezes constando como única publicação do tipo e sem contexto sexual ou
que aponte para qualquer prática do crime de pornografia infantil. Apesar do mau gosto, a imagem
é transmitida em contexto jocoso, não criminoso. Possivelmente, trata-se de meme (humor que se
espalha com velocidade pela internet),  sendo viralizado nas redes sociais,  o que evidencia  a
ausência de dolo na conduta do usuário. Cumpre observar que nas publicações efetuadas no
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perfil do investigado, na internet, não foi localizada a imagem noticiada nestes autos, tampouco
qualquer outra dessa natureza, sendo que as demais fotos e o teor dos comentários não apontam
para  qualquer  tipo  de  atividade  sexual  envolvendo  criança  ou  adolescente.  Evidenciada  a
ausência  de  dolo  na  conduta  do  investigado.  Atipicidade  da  conduta.  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.

016. Processo: 1.31.000.000165/2016-25 Voto: 7811/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Possível  crime tipificado no  art.  241-A,  da Lei  nº  8.069.
Suposta  existência  de vídeos e  imagens contendo pornografia  infantil  em página  da internet.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não
foram comprovados. Sítio eletrônico que não está mais disponível. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

017. Processo: DPF/CAX-0211/2014-IPL Voto: 7828/2016 Origem: GABPR1-CHM - 
CAROLINA DA HORA MESQUITA 
HOHN

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  negociação  ilegal  de  imóvel  adquirido  do
Programa Minha Casa Minha Vida. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério
Público Federal. Remessa à 2ª CCR/MPF nos termos do artigo 62, VII, da LC nº 75/93. Suposta
alienação do imóvel  pelo  beneficiário  do referido programa do governo federal.  A negociação
irregular é passível de medidas no âmbito cível a serem adotadas pelo agente financeiro, qual
seja, a Caixa Econômica Federal (Lei 11.977/2009, arts. 6º-A, § 5º, III e § 6º), inclusive a retomada
do imóvel, mas que, na esfera penal, se restringe aos interesses de particulares, não havendo
lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Possível
prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Precedentes da 2ª CCR: 1.01.000.000247/2016-17,
665ª Sessão de Revisão,  de 07/11/2016, unânime; 1.20.005.000186/2015-01,  656ª Sessão de
Revisão, de 22/08/2016, unânime. Ausência de indícios de fraude na distribuição das moradias ou
nas escolhas das famílias beneficiadas, capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para
persecução penal. Promoção de conflito negativo de atribuições que se recebe como declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual (Enunciado nº 33  2ª CCR) que se homologa.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
promoção de conflito 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.

018. Processo: DPF/AGA/TO-00374/2013-INQ Voto: 8174/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  FRAUDE  NO  PROGRAMA  NACIONAL  DE  CRÉDITO  FUNDIÁRIO
(PNCF).  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar possíveis irregularidades no acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário por
pessoas vinculadas  a  associação  de  agricultores,  sediada  em Araguatins/TO,  tendo  em vista
supostamente haver entre elas algumas que não seriam aptas a receber o financiamento, por não
preencherem os requisitos legais. 2. O Procurador oficiante declinou de suas atribuições em favor
do  Ministério  Público  Estadual  considerando  que  a  execução  do  PNCF  incumbe  à  Unidade
Técnica Estadual  UTE (artigo 1º, § 5º, inciso IV, do Decreto nº 6.672/2008). 3. Remessa dos
autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o exercício de
sua  função revisional  (Enunciado  nº  33).  4.  De início,  observo  a  existência  de Procedimento
Preparatório, que se encontrava na 1ª Câmara (Direitos Sociais e Atos Administrativos em Geral)
para análise da pertinência do declínio de atribuição, no âmbito cível, dos mesmos fatos objeto
deste inquérito policial, que foi deliberado na 276ª Sessão, de 03/10/2016, por maioria, pela não
homologação do declínio de atribuição. 5. O PNCF é um programa do Governo Federal, vinculado
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e subsidiado com recursos federais, o que evidencia, no
caso de demonstrada a fraude, a possibilidade de lesão direta e específica a bem, serviço e/ou
interesse da União, a atrair a atribuição do Ministério Público Federal (art. 109, I, CF c/c art. 37, I,
LC n. 75/93). 6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

019. Processo: SRPF-AP-00225/2014-INQ Voto: 7858/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARQUIVAMENTO COM BASE NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO À AUTO-INCRIMINAÇÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
INAPLICABILIDADE  AO  CASO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar
o crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85, tendo em vista que responsável legal por sociedade
empresária  investigada  nos  autos  de  Inquérito  Civil  Público,  desobedeceu  às  notificações
expedidas pelo Ministério Público do Trabalho. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  presente  apuratório  tendo  em vista  que  as  informações  eram destinadas a
subsidiar inquérito civil que visava a apuração de irregularidades trabalhistas por parte do próprio
investigado, vindo a incidir no caso o princípio a não-autoincriminação (nemo tenetur se detegere).
3.  Segundo  precedente  do  STF o  privilégio  contra  a  auto-incriminação  traduz  direito  público
subjetivo assegurado a qualquer pessoa que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu,
deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder
Judiciário.  (...)  O  direito  ao  silêncio  enquanto  poder  jurídico  reconhecido  a  qualquer  pessoa
relativamente  a  perguntas  cujas  respostas  possam  incriminá-la  (nemo  tenetur  se  detegere)
impede, quando concretamente exercido,  que aquele  que o invocou venha,  por  tal  específica
razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (STF -
Pleno - HC nº 79.812-8/SP - Rel. Min. Celso de Mello - Diário da Justiça, Seção 1, 16 fev. 2001, p.
91).  4.  Ou seja,  o  direito  fundamental  a  não  auto-incriminação  incide  quando  da  fala  ou  do
comportamento do investigado possa resultar uma persecução penal contra ele. Não é, contudo, o
caso dos autos.  5. No caso, as informações requisitadas não possuíam o condão de ensejar
procedimento  criminal  posterior  a  justificar  a  incidência  do  princípio  em questão,  possuindo,
apenas,  potencialidade  de  gerar  responsabilização  nos  âmbitos  cível  e  trabalhista,  não
justificando a incidência do direito a não-incriminação ao caso. 6. Precedente da 2ª CCR: SRPF-
AP-00023/2014-INQ, 658ª Sessão de Revisão, de 05/09/2016, unânime. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal prosseguir na persecução penal.

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

020. Processo: 1.20.000.000699/2016-35 Voto: 7983/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE LOTES SEM ANUÊNCIA DO INCRA.
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 69. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS  AO  PROCURADOR  DA REPÚBLICA OFICIANTE  PARA O  PROSSEGUIMENTO  DA
INVESTIGAÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  notitia  criminis  relatando
possível comercialização irregular de lotes sem anuência do INCRA no assentamento Furnas do
Buritis,  em Poconé/MT.  2.  Promoção de  arquivamento  fundada na ausência  de materialidade
delitiva. Autos remetidos à 2ª Câmara para fins do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Da atenta leitura
dos autos, verifica-se que a representante além de se identificar (dados mantidos em sigilo em
envelope  no  anexo  I)  informou  na  notícia-crime  o  endereço  dos  imóveis  que  teriam  sido
comercializados indevidamente e o nome de seus beneficiários, informações suficientes ao início
da investigação penal. 4. Certamente, com os recursos de que dispõe o Ministério Público Federal
e  a  Polícia  Federal,  bem  como  mediante  a  requisição  de  informações  junto  ao  INCRA o
esclarecimento do ocorrido é perfeitamente possível, no entanto, no caso, nenhuma diligência foi
realizada e não há demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa
para a persecução penal. 5. Aplicação analógica do Enunciado nº 69 da 2ª Câmara. 6. Somente
após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público
Federal poderá concluir, estreme de dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a
Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. 7. Devolução dos
autos  ao  Procurador  da  República  oficiante  para  que  realize  diligências  mínimas  para  a
elucidação dos fatos e eventuais autoria e materialidade delitivas.

Deliberação: Em sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  conversão  em
diligência, nos termos 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: 1.22.013.000139/2016-67 Voto: 7958/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  FRAUDE  NO  PROGRAMA  BOLSA  FAMÍLIA.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE
DILIGÊNCIAS.  APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  Nº  69.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  AO
PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE PARA O PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO
PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de notitia criminis relatando possível recebimento
indevido  de  recursos  do Programa Bolsa  Família.  2.  Promoção de  arquivamento  fundada na
ausência de elementos que individualizem a suposta beneficiária. Autos remetidos à 2ª Câmara
para  fins  do  art.  62,  IV,  da  LC  nº  75/93.  3.  Da  atenta  leitura  dos  autos,  verifica-se  que  o
representante além de se identificar, informou na notícia-crime o nome completo da investigada,
cumpre ressaltar, de difícil existência de homônimos, bem como há nos autos a Consulta Pública
Bolsa Família onde se aponta a existência do referido benefício, informações suficientes ao início
da persecução penal. 4. Certamente, com os recursos de que dispõe o Ministério Público Federal
e a Polícia Federal, a identificação da investigada é perfeitamente possível, no entanto, no caso,
nenhuma diligência foi realizada e não há demonstração inequívoca, segura e convincente da
ausência de justa causa para a persecução penal. 5. Aplicação analógica do Enunciado nº 69 da
2ª Câmara. 6. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é
que  o  Ministério  Público  Federal  poderá  concluir,  estreme de  dúvidas,  se  existem elementos
suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do
processo.  7.  Devolução  dos  autos  ao  Procurador  da  República  oficiante  para  que  realize
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diligências mínimas para a elucidação dos fatos e eventuais autoria e materialidade delitivas.

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

022. Processo: 1.34.001.007219/2012-38 Voto: 6440/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL FRAUDE TRIBUTÁRIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  EXISTÊNCIA DE OUTRA INVESTIGAÇÃO EM CURSO COM IDÊNTICO
OBJETO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  APENSAMENTO.  1.  Procedimento
Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  fraude  tributária  envolvendo  títulos  da
dívida  pública,  em  que  diversos  contribuintes,  sob  orientação  de  advogados,  consultores  e
contadores, teriam inserido informações falsas em declarações transmitidas à Receita Federal do
Brasil  com  vistas  à  obtenção  de  compensações  tributárias  inexistentes.  2.  Promoção  de
arquivamento com o fim de se evitar eventual nulidade deste procedimento, ou mesmo, de uma
futura ação penal, considerando que no presente procedimento houve a juntada de documentos
relativos a inquérito policial que foi trancado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Os autos foram
encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos
do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Conforme informa o próprio Procurador da República oficiante, as
peças  de  fls.  151/797  e  862/1003  foram  desentranhadas  dos  autos,  pois  eram  documentos
relativos ao inquérito policial  trancado pelo Superior Tribunal de Justiça,  não se vislumbrando
razões que pudessem provocar, por esse motivo, a nulidade da investigação ou de futura ação
penal. 5. Além disso, noticia o Procurador da República oficiante, que a quadrilha montada pelo
investigado, a qual era objeto da presente investigação, passou a ser investigada por meio da
PRM em Ribeirão Preto. 6. Neste contexto, a medida a ser adotada não é o arquivamento do
presente feito, mas o seu apensamento aos autos da investigação em curso na PRM de Ribeirão
Preto/SP, a fim de que nenhuma informação seja perdida. 7. Não homologação do arquivamento e
remessa  dos  autos  à  PRM de  Ribeirão  Preto/SP para  o  devido  apensamento  aos  autos  da
investigação em curso, com o mesmo objeto, conforme noticiado. 8. Como não há informação que
possibilite  a  identificação  do número da referida investigação em curso  na PRM de Ribeirão
Preto/SP,  o  presente  feito  deve  retornar  ao  Procurador  da República oficiante  para ciência  e
cumprimento desta deliberação.

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 

Outras deliberações(Declínio)

023. Processo: DPF/PE-00014/2016-INQ Voto: 7775/2016 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

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

Ementa: Inquérito Policial. 1) Possível prática de crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3°) e
de retenção de cartão de benefício de idoso (Lei n° 10.741/03, art. 104). Supostos saques de
benefício social após o falecimento de seu titular (pessoa idosa). Fatos supostamente cometidos
por um agiota, que teria retido o cartão do beneficiário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligência. Em consulta aos sistemas informatizados do INSS, foi verificado que o amparo
social ao idoso foi cessado na mesma data de seu óbito. Ausência de indícios da prática do crime
de estelionato  contra  o  INSS.  Homologação do  arquivamento  quanto  ao  referido  crime,  sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) Possível prática do crime previsto no art. 104 da Lei n°
10.741/03, em razão da informação de que um agiota teria retido o cartão do idoso. Revisão de
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declínio  (Enunciado  nº  33).  Fatos  ocorridos  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

024. Processo: 1.17.001.000072/2016-60 Voto: 7962/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

025. Processo: 1.17.001.000073/2016-12 Voto: 7961/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

026. Processo: 1.21.002.000217/2016-90 Voto: 7938/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TRES LAGOAS-MS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  frustração  de  direito  trabalhista  (CP,  art.  203).  Cópia  de
sentença  trabalhista  noticiando  atrasos  reiterados  no  pagamento  dos  salários  do  reclamante.
Recebimento  da  promoção  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR)  como
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Injustificável remessa dos autos ao Ministério Público
Estadual. O mero atraso no pagamento do salário não tem repercussão da área penal. 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.
Cópia  da sentença trabalhista  que  já  foi  encaminhada ao Ministério  Público de Trabalho  e  à
Secretaria Regional do Trabalho e Emprego. 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.

027. Processo: 1.34.002.000365/2016-56 Voto: 7801/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARACATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
pessoa jurídica que deixou de enviar, no prazo legal, os dados relativos às suas movimentações
referentes  aos  meses  de  01/2014  a  03/2014.  Recebimento  da  promoção  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR) como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infração
de natureza administrativa prevista no art. 3º da Lei nº 9.847/99. Aplicação de multa. Atipicidade
da conduta. Homologação do arquivamento.

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

Homologação do Declínio de atribuição

028. Processo: 1.00.000.002494/2015-04 Voto: 8009/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  Conduta atribuída a ex-Deputado Federal  e a outras
pessoas  de  seu  relacionamento.  Tendo  cessado  sua  prerrogativa  de  foro,  foram  os  autos
remetidos da Procuradoria-Geral da República à Procuradoria da República em Minas Gerais. O
Núcleo de Tutela do Patrimônio Público da PRMG informou que, apesar das diligências internas
realizadas, bem como da expedição de ofício à Receita Federal (que encaminhou CD com as
informações solicitadas),  não se verificou a correlação dos fatos narrados pelo  COAF com o
exercício  do mandato  de Deputado  Federal.  Conforme dispõe  o art.  2º,  III,  a  e  b,  da Lei  nº
9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da
Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou
em detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas  entidades autárquicas  ou
empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal.Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe
05/06/2013).  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.

029. Processo: 1.10.001.000092/2016-91 Voto: 7830/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  irregularidades  praticadas  por  presidente  de  associação  de
pescadores,  tais  como:  utilização  dos  bens móveis  da  associação  em finalidade  particulares;
contratação  de  familiares  como  empregados  da  associação;  não  daria  publicidade  sobre  os
aspectos financeiros da associação; e poderia estar se apropriando do patrimônio da associação.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os fatos narrados restringem-se
à hipótese de potencial malversação de patrimônio da associação de pescadores, entidade de
natureza privada, não existindo qualquer referência à prática de atos que tenham causado lesão a
interesses,  bens e serviços da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas,  nos
termos do disposto no art.  109,  inciso IV,  da Constituição Federal.  Ausência de 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.

030. Processo: 1.14.000.002013/2016-48 Voto: 7994/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação formulada por meio da Sala de Atendimento
ao Cidadão do MPF, dando conta da utilização de selo do INMETRO fotocopiado nos extintores
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de  incêndio  alocados  nas  garagens  e  nas  dependências  de  uso  comum  de  shopping  em
Salvador/BA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Nnão obstante o
selo seja emitido pelo INMETRO, autarquia federal,  o fato é que, na hipótese, não se cuidou
propriamente de falsificação material, mas sim do uso de sucessivas cópias de selo legal aposto
em um dos extintores pertencentes ao shopping. Nota-se da referida prática que o prejuízo direto
apurado é em face do mercado consumidor dos produtos comercializados fora das especificações
legais, o que não envolve interesses da União, de entidade autárquica ou de empresa pública
federal.  Não ocorrendo, com a infração penal,  prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e
específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a
competência  da Justiça Federal,  e,  consequentemente,  falece atribuição ao Ministério  Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

031. Processo: 1.14.000.002981/2016-54 Voto: 7774/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
comunicante, proprietário de um imóvel adquirido pelo Programa Social Minha Casa Minha Vida,
relata que foi testemunha ocular de um homicídio praticado em razão de disputas entre facções
criminosas rivais e que, desde então, vem sofrendo ameaças. Revisão de declínio (Enunciado n°
32  2ª CCR). Inexistência de informações quanto a eventual fraude ou irregularidades envolvendo
o Programa Social MCMV. Supostos fatos praticados entre particulares. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

032. Processo: 1.14.013.000028/2016-22 Voto: 7826/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível tentativa de homicídio (CP, art. 121, c/c art. 14, II) ou latrocínio (CP, art.
157, § 3º, primeira parte). Notícia de que a vítima indígena, ao retornar para a Aldeia Cahy, em
Prado/BA, foi abordado por dois indivíduos encapuzados portanto facas, anunciando o assalto,
bem como requerendo que fossem entregues os pertences, o que foi atendido. Na ocasião, a
vítima também foi atacada duas vezes por golpes de faca, os quais atingiram seu braço esquerdo.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A competência da Justiça Federal justifica-se
somente  quando  a  questão  versar  acerca  de  disputa  sobre  direitos  indígenas,  incluindo  as
matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições,
bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts.
109, XI, e 231, ambos da CF/1988. Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min.
Marco Aurélio  Bellizze,  Terceira Seção,  DJe 01/08/2013;  STF -  AI-AgR: 496653 AP, Rel.  Min.
Joaquim  Barbosa,  Segunda  Turma,  DJ  03-02-2006).  Aplicação  da  Súmula  nº  140  do  STJ:
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como
autor  ou  vítima.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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033. Processo: 1.14.014.000163/2016-68 Voto: 7989/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA

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

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

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

034. Processo: 1.15.000.002706/2016-01 Voto: 7982/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de apropriação indébita (CP, art. 168) e/ou estelionato (CP, art.
171). Advogado que teria se apropriado indevidamente de quantias pertencentes ao seu cliente,
ao não repassar valores recebidos judicialmente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual
prejuízo do particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal  para a persecução penal.  Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº
1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão, de 06/04/2015, unânime). Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

035. Processo: 1.15.000.002823/2016-67 Voto: 7909/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Supostas  irregularidades relacionadas à  falsificação  de  documentos  médico-
hospitalares que foram apresentados às seguradoras conveniadas para o recebimento do seguro
DPVAT.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público
Federal para a persecução penal. Prejuízo suportado pelas sociedades seguradoras conveniadas
responsáveis  pelo  pagamento  e  pelos  segurados.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.00.000.001560/2013-59,  Voto  n°  5113/2014,  Sessão  n°  601  de  25/07/2014)  e  do  STJ  (CC
39.801/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Sessão, DJ 1/2/2005; e CC 47.745/PB,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Sessão, DJ 30/3/2005). Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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036. Processo: 1.15.003.000183/2016-21 Voto: 7998/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157) de veículo adquirido com verbas do PAC 2
Programa de Aceleração do Crescimento. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). O veículo proveniente do PAC, embora tenha sido adquirido por verba federal através do
Programa, incorporou-se ao patrimônio do Município por ocasião da entrega do bem. Aplicação
analógica da Súmula nº 209 do STJ.  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.

037. Processo: 1.16.000.003438/2016-08 Voto: 7944/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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  possível  fraude  na  aquisição  de  imóvel  pela  investigada,  por  meio  da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB. Revisão de declínio
(Enunciado n° 32  2ª CCR). Supostas irregularidades praticadas no âmbito de programa sob a
gestão  do  Governo  do  Distrito  Federal.  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.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.22.000.003212/2016-00 Voto: 7992/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III) em detrimento de particular.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Advogado  que  teria  se
apropriado de valores resultantes de reclamação trabalhista. Prejuízo suportado unicamente pelo
particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  2ª  CCR:  1.34.038.000071/2014-55,
1.36.001.000241/2013-63. 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.

039. Processo: 1.23.000.003380/2016-50 Voto: 7996/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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

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

040. Processo: 1.29.000.001684/2016-69 Voto: 7926/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de duplicata simulada (CP, art. 172). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme a Representação Fiscal, no decorrer da fiscalização, a
empresa informou para a Receita Federal do Brasil que emitiu duplicata não lastreada em serviço
efetivamente prestado. O uso da documentação contrafeita teria se dado perante o Banco do
Brasil, o que indica a competência da Justiça Estadual para apreciar o feito. 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: 1.30.010.000353/2016-71 Voto: 7988/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de maus-tratos contra criança e adolescente (CP, art. 136, §3º) cometido
entre particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. 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.

042. Processo: 1.34.030.000131/2016-71 Voto: 7806/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de falsificação de documento e uso de documento falso. Relato
de que candidato a prefeito teria utilizado diploma de conclusão do ensino fundamental e médio
possivelmente falso para realizar curso de Administração de Empresas em Fundação Municipal de
Educação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Utilização do
documento que se deu perante órgão municipal. Incidência da Súmula nº 104 do STJ: Compete à
Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso
relativo a estabelecimento particular de ensino. Ademais, a Súmula n° 546 do STJ dispõe que: A
competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão  expedidor.  Ausência  de  elementos  de  informação capazes de  justificar  a  atribuição  do
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Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

043. Processo: DPF/GVS/MG-00038/2016-INQ Voto: 7873/2016 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 a
agência dos correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas
que não identificaram os autores da infração. 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.

044. Processo: DPF/JFA-00180/2015-INQ Voto: 7852/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de uso de documento
falso (CP, art. 304), supostamente ocorridos nos autos de ação previdenciária na qual a autora
pleiteava benefício de aposentadoria por idade em virtude de ter atingido idade mínima necessária
e alegando possuir tempo suficiente de atividade rural, sendo que, visando fazer prova de tal fato,
acostou diversos documentos à peça inaugural. Na sentença o juiz entendeu haver indícios de
que os documentos apresentados pela autora, quais sejam, contratos de arrendamento e parceria
agrícola celebrados pela autora e seu já falecido sogro eram falsos. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências  os  fatos  narrados  não  foram  comprovados.
Aposentadoria não concedida nas vias judiciais,  restando afastado qualquer eventual  prejuízo
patrimonial aos cofres públicos. Aplicação do princípio da subsidiariedade, notadamente quando
demonstrado que outras esferas de controle já se mostraram suficientes a debelar a lesão ao bem
jurídico tutelado. Análise contextualizada e ponderada dos elementos fáticos que circundam o
caso concreto, os quais indicam que medidas outras, que não o Direito Penal,  foram aptas a
restaurar a ordem 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

045. Processo: SRPF-AP-00307/2013-INQ Voto: 7831/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a possível prática dos delitos tipificados nos arts. 297, §
4° e art. 337-A ambos do Código Penal, em razão da omissão de anotação em CTPS, bem como
ausência no repasse das contribuições previdenciárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Embora tenham sido realizadas as diligências cabíveis à apuração dos fatos, não foi
possível identificar a autoria do delito. Destaca-se que a decisão proferida na Justiça do Trabalho,
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conquanto  possa  ser  considerada  suficiente  para  aferir  a  materialidade  dos  delitos  acima
mencionados,  já  que  tornou  certa  a  ausência  de  anotação  na  CTPS  da  trabalhadora  e  a
consequente supressão de contribuição previdenciária, não foi capaz de indicar a autoria, vez que
se  baseou  em  confissão  ficta,  decorrente  de  revelia  da  empregadora  reclamada.  Não  há
testemunhas do vínculo empregatício, e a distância temporal dos fatos (entre 2008 e 2009) torna
absolutamente  improvável  localizá-las  com  proveito  para  a  investigação.  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.

046. Processo: TRF3-0026183-61.2015.4.03.0000-
IPL

Voto: 7993/2016 Origem: SAORI/PRR3ª - SEÇÃO 
DE AÇÕES ORIGINÁRIAS E 
CRIMINAIS DA PRR 3ª REGIÃO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

047. Processo: 1.03.000.001014/2016-59 Voto: 7821/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral. Representação
comunicando que Prefeito adquiriu um imóvel residencial em 10/05/2012, porém não declarou tal
fato à Justiça Eleitoral quando de sua candidatura em 2012. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Em sua defesa, o investigado alegou que entendeu que não teria
que declarar o imóvel à Justiça Eleitoral, pois se tratava de compra e venda parcelada e possuía,
assim,  mera expectativa de direito  de aquisição (uma vez que a propriedade do bem era da
construtora). Ressaltou que a aquisição do imóvel não se aperfeiçoou, sendo que inclusive ajuizou
ação de rescisão do contrato em 2015. Em que pese não prospere os argumentos apresentados,
uma  vez  que  no  momento  da  apresentação  da  declaração  de  bens  à  Justiça  Eleitoral  o
investigado era titular de um direito real sobre o imóvel e deveria tê-lo declarado, não há nos
autos elementos  suficientes de dolo  específico  exigido pelo  tipo penal  (finalidade  eleitoral  da
omissão). Inclusive, o referido imóvel foi devidamente declarado à Receita Federal do Brasil pelo
investigado  no  IRPF  de  2012,  não  havendo  elemento  informativo  nos  autos  que  revele  a
existência  de  finalidade  eleitoral  oculta  na  omissão  do  imóvel  compromissado  à  venda  na
declaração à Justiça Eleitoral. Informação quanto a juntada aos autos das decisões definitivas do
TCE/SP sobre as contas da Prefeitura Municipal nos exercícios de 2010 a 2012, bem como as
decisões  da  Câmara  Municipal  relativas  aos  referidos  períodos,  que  foram  aprovadas.
Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: 1.11.000.000251/2015-40 Voto: 7933/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147) atribuído à então
Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBAMA/AL contra estagiário daquela autarquia Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Interessado que
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teria urinado na presença de outras pessoas e, após se recusar a falar com a investigada, foi
acompanhado  pelos  seguranças  até  que  se  retirasse  do  local.  Os  elementos  de  convicção
coligidos  não  denotam a  prática  de  ilícito  penal  pela  Superintendente  do  IBAMA,  nem pelos
vigilantes do local. Não se verifica excesso de poder a configurar ilícito penal ao determinar a
saída do estagiário que agiu de forma ofensiva e se recusou, por duas vezes,  a comparecer
perante a superintendente a fim de tratar  sobre o  fato  ocorrido.  Esgotamento das diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. 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.

049. Processo: 1.14.000.002699/2016-77 Voto: 7809/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, §2°, I e II). Assalto à mão armada contra
carteiros dos correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas
que não identificaram os autores da infração. 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: 1.14.001.000387/2014-57 Voto: 7855/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para acompanhar o trâmite de inquérito policial
em curso na Polícia Civil de Una/BA, que apurava o assassinato de uma pessoa, cuja autoria era
atribuída a indígenas. A finalidade do presente PIC era analisar se o crime foi praticado em razão
de disputa por direitos indígenas e, caso positivo, ser requerido o declínio em favor da Justiça
Federal.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações nos autos de que o
Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, sendo que a FUNAI, na ação penal, suscitou a
competência da Justiça Federal, o que foi acolhido pelo Juiz de Direito em 30/08/2016. Os autos
da  referida  ação  penal  deram  entrada  na  PRM  Ilhéus/BA em  20/10/2016,  para  análise  da
denúncia  oferecida  e  da  prisão  preventiva  decretada  pela  Justiça  Estadual.  Em consulta  ao
Sistema Único, verificou-se que já houve inclusive manifestação, do MPF, pela ratificação da ação
proposta. Perda de objeto do presente PIC, em razão do declínio promovido em favor da Justiça
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.

051. Processo: 1.14.010.000120/2016-12 Voto: 7848/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  do  desmembramento  de  autos  de  outro  procedimento
investigatório.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  COAF  que  constatou  possíveis
irregularidades  em  contratos  firmados  por  empresa  privada  com  municípios.  Revisão  de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de outras notícias de fato e inquérito policial
que apuram as possíveis irregularidades em outros municípios. Diligências realizadas pelo Polícia
Federal. No município de Belmonte/BA, objeto destes autos, não há indícios de fraude, de desvio
de recursos públicos federais  ou de qualquer outro  delito envolvendo a empresa investigada.
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.

052. Processo: 1.15.000.001794/2016-16 Voto: 8005/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime tipificado no art.  169 do Código Penal.  A investigada teria se
apropriado  indevidamente,  como  tutora,  de  pensão  paga  aos  seus  filhos  por  erro  do  INSS.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Evidente ausência de dolo na conduta da
investigada. O INSS, mesmo identificando, em 1996, que o filho mais novo da investigada havia
completado a idade de 21 anos,  continuou depositando em sua conta bancária a pensão até
março de 2015. Este fato contribuiu para a falsa realidade criada pela investigada que, enquanto
litigava  para  conseguir  aumentar  o  montante  de  sua  pensão  (parte  recebida  por  outra
companheira do segurado) continuava a receber as parcelas depositadas pelo INSS, por entender
ter direito. 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.

053. Processo: 1.15.002.000151/2016-35 Voto: 8003/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  a  partir  de  representação  formulada  pela
Procuradoria Federal do INSS em Juazeiro do Norte/CE, noticiando suposta tentativa de fraude no
recebimento de pensão por morte da ex-segurada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Os elementos constantes
nos autos apontam para a ausência de materialidade delitiva, haja vista as informações de que o
representado  mantinha  união  estável  com  a  ex-segurada.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

054. Processo: 1.16.000.002666/2016-52 Voto: 7999/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia anônima comunicando a prática do crime tipificado
no  art.  183  da  Lei  nº  9.472/97,  consistente  na  exploração  não  autorizada  do  espectro  de
radiofrequência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências pela
Polícia  Federal  os  fatos  narrados  não  foram  comprovados.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

055. Processo: 1.22.024.000147/2014-12 Voto: 8007/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

056. Processo: 1.23.002.000429/2016-01 Voto: 7767/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  de  ofício,  em razão  de  publicação  jornalística  que  fez  referência  a
informações sigilosas de procedimento em trâmite no 3º Ofício da PRM-Santarém/PA. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Verificação de que empresa jornalística valeu-
se de informações apresentadas por pessoa, cuja identificação não foi revelada, para publicar a
matéria em jornal local. Ouvido, o repórter alegou o direito constitucional ao sigilo da fonte (CF,
art. 5º, XIV), não revelando a forma que teria tido acesso às informações. 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.

057. Processo: 1.23.007.000152/2016-68 Voto: 7986/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis
crimes de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Compulsando o teor de todos os relatórios, o órgão de fiscalização não constatou, em nenhuma
das propriedades, a existência de trabalhadores em condições que se amoldassem ao teor do art.
149  do  Código  Penal.  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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

058. Processo: 1.24.004.000144/2015-23 Voto: 8134/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  Vara  do
Trabalho de Monteiro/PB, informando sobre a suposta prática do crime de estelionato, tipificado
no art. 171, § 3º, do Código Penal, diante do recebimento indevido de 3 (três) parcelas do seguro-
desemprego, totalizando R$ 4.076,45. O Procurador da República oficiante, por considerar violado
o direito ao silêncio do ora investigado por ocasião de seu depoimento pessoal, caracterizando,
portanto, prova ilícita, e tendo em vista que a presente investigação teve como origem única e
exclusivamente aquele depoimento, sendo também, portanto, ilícita por derivação, promoveu o
arquivamento ante a ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora, no caso dos autos, a sentença trabalhista
tenha  reconhecido  a  existência  de  vínculo  empregatício  no  período  em  que  o
investigado/reclamante recebeu o seguro-desemprego, o certo é que a empresa reclamada, à
época, considerava o reclamante um prestador de serviço diarista, razão pela qual não restou
evidenciado o dolo.  Neste contexto,  atenta  as particularidades do caso em exame,  voto  pela
homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 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.

059. Processo: 1.25.000.001847/2016-52 Voto: 7832/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime de corrupção eleitoral (art.  299 do Código Eleitoral)
atribuído  à  Prefeita  do  Município  de  Virmond/PR.  Conduta  vislumbrada  no  curso  de  ação
trabalhista  que  versava  sobre  reconhecimento  de vínculo  empregatício  de  pessoa  já  falecida
como prestadora de serviços  para a  então candidata  à  Prefeitura  e  a  candidato  à  Vereador,
desempenhando a função de motorista, com a locomoção de eleitores na campanha municipal de
2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos inicialmente narrados que não
foram comprovados.  A prova  testemunhal  da  reclamada,  ora  noticiada,  na ação  trabalhista  é
robusta e uníssona em afirmar que o falecido não trabalhou durante a campanha eleitoral, ao
contrário,  que  trabalhava  na  chácara  da  família.  Informam que não  têm conhecimento  sobre
eventual trabalho para a coligação, ou diretamente para o comitê dos então candidatos. Desse
modo, o conjunto probatório não evidencia possível autoria e materialidade do ilícito penal, posto
que não há indícios suficientes que demonstrem a existência de eventual transporte de eleitor
com o fim de captação de votos para a candidata noticiada. Ademais, não há elementos materiais
hábeis que comprovem o transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição,
conduta  esta  tipificada  no  art.  11,  III,  da  Lei  n.  6.091/74.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

060. Processo: 1.25.008.000674/2016-85 Voto: 7788/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  dos  crimes  previstos  no  art.  334-A  do  CP  e  na  Lei  n°
11.343/2006.  Informações  encaminhadas  por  e-mail  comunicando  suposto  envolvimento  de
indivíduo(s)  na  prática  de  crimes  de  contrabando  e  tráfico  de  drogas  nos  Municípios  de
Curiúva/PR  e  Nova  Santa  Bárbara/PR.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
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Realizadas diligências policiais  (Verificação Preliminar  de Inquérito   VPI)  no local,  não restou
evidenciada a prática dos crimes noticiados no Município de Curiúva/PR. Ausência de justa causa
para  prosseguimento  da  persecução  penal.  Determinação,  pelo  Procurador  da  República
oficiante,  de  remessa  de  cópias  dos  autos  à  Procuradoria  da  República  em  Londrina,  para
apuração dos fatos praticados em Nova Santa Bárbara/PR. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 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: 1.25.008.000726/2016-13 Voto: 8143/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta tentativa da prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3°). Informações de que a investigada, quando do falecimento de seu ex-esposo (de quem estava
separada  de  fato  e  não  mantinha  dependência  econômica),  requereu  perante  a  Autarquia
Previdenciária a concessão do benefício de pensão por morte. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Requerimento  que  restou  indeferido  pelo  INSS,  em  razão  da  perda  da
qualidade de segurado do de cujus. Meio empregado pela investigada que não possuía o condão
de  induzir  em erro  a  Autarquia  Previdenciária,  uma  vez  que  o  falecido  sequer  dispunha  da
qualidade de segurado quando do evento morte. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 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: 1.28.000.000600/2015-26 Voto: 7963/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) atribuídos a dirigentes de sindicato de trabalhadores rurais. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da diretoria atual do sindicato, recém-empossada por força
de  decisão  judicial  que  afastou  a  gestão  anterior,  no  sentido  de  que  não  tinham acesso  às
informações  e  documentos  da  gestão  anterior.  Notícia  da  existência  de  1  (um)  servidor
aposentado  que,  supostamente,  não  teve  suas  verbas  previdenciárias  recolhidas.  Realizadas
diligências pela Polícia Federal junto à Receita Federal e ao INSS os fatos narrados não foram
comprovados.  O referido servidor  foi  aposentado em 1993,  por  tempo de contribuição,  e seu
benefício encontra-se ativo. Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva de crimes
de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  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.

063. Processo: 1.28.000.000778/2016-58 Voto: 7823/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por denunciado que manifestou
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interesse em celebrar acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Ocorre  que,  posteriormente,  o interessado e sua
advogada esclareceram não mais pretender a colaboração premiada, preferindo seguir linha de
defesa tradicional, negando a participação do envolvido nos crimes que lhe são imputados. Nesse
contexto, não mais se vislumbram providências a serem tomadas pelo Ministério Público Federal.
Não há diligências administrativas ou medidas judiciais a serem adotadas no âmbito criminal.
Injustificável  prosseguimento  do  presente  feito,  que  se  encontra  desprovido  de  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.

064. Processo: 1.29.000.002081/2015-01 Voto: 7807/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  apropriação  indébita  (CP,  arts.  168,  §  1º,  II).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Nos autos de execução trabalhista, o representante legal
da firma individual que figura como executada, intimado acerca da penhora sobre percentual do
faturamento, não se manifestou nem justificou o não recolhimento dos valores devidos. No caso, o
descumprimento da ordem judicial caracterizou ato atentatório à dignidade da Justiça ao qual é
cominada multa de até 20% do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras
sanções  de  natureza  processual  ou  material  (CPC/2015,  art.  774).  Ausência  de  previsão  de
cumulação da sanção civil com a penal. Embora seja possível falar-se em crime de apropriação
indébita em casos em que há nomeação de sócio de empresa como depositário, na presente
hipótese,  a  executada  é  firma  individual  (não  se  tratando  de  empresa  individual  de
responsabilidade limitada prevista  no art.  44,  VI,  do CC),  que não tem personalidade jurídica
própria.  Desse  modo,  como  a  firma  individual  se  confunde  com  a  própria  pessoa  física  do
empresário, conclui-se que o objeto da penhora já pertencia à investigada, não se tratando de
coisa  alheia,  elementar  do  crime  tipificado  no  art.  168  do  CP.  Atipicidade  da  conduta.
Homologação do arquivamento.

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

065. Processo: 1.29.000.002122/2016-32 Voto: 7900/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  apropriação  indébita  (CP,  arts.  168,  §  1º,  II).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Nos autos de execução trabalhista, o representante legal
da empresa executada, na condição de depositário judicial, intimado acerca da penhora sobre
percentual  do faturamento,  não se manifestou  nem justificou  o  não recolhimento dos valores
devidos. No caso, o descumprimento da ordem judicial caracterizou ato atentatório à dignidade da
Justiça ao qual é cominada multa de até 20% do valor atualizado do débito em execução, sem
prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (CPC/2015, art. 774). Ausência de
previsão  de  cumulação  da  sanção  civil  com  a  penal.  Fato  que  configura  mero  ilícito  civil.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 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: 1.29.000.003216/2016-29 Voto: 7796/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Informações de que o
INSS teria deixado de cumprir decisão judicial em favor de autora de ação previdenciária. Revisão
de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  A decisão  judicial  determinava  que  a  ré  deveria
implantar/restabelecer o benefício de auxílio-doença à autora, desde que a parte não estivesse
em gozo de outro benefício. O INSS, ao atender a decisão, constatou a existência e o gozo, pela
parte  autora,  do  benefício  de  aposentadoria  por  idade,  razão  pela  qual  não  implantou  novo
benefício. Não verificação do descumprimento da decisão judicial. Homologação do arquivamento.

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

067. Processo: 1.30.005.000307/2016-41 Voto: 7870/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de contrabando (CP, art.  334  redação anterior à Lei n° 13.008/2014).
Apreensão  de  06  (seis)  máquinas  caça-níqueis  (Máquina  Eletrônica  Programável   MEP),  no
interior de estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A
necessidade de implementação de diligências para apuração aprofundada da autoria delitiva e,
até mesmo, da possibilidade de produção de eventual laudo técnico complementar para melhor
fixação da materialidade delitiva, conduzem à constatação de que não haveria tempo hábil para a
conclusão do apuratório. Fato ocorrido em 18/12/2008, já tendo decorrido cerca de 07 (sete) anos
e 11 (onze) meses da conduta. Excepcionalidade do caso concreto. 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

068. Processo: 1.34.014.000156/2016-73 Voto: 163/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: Voto-vista.  Notícia  de Fato.  Suposto crime de  abuso  de  autoridade  (Lei  nº  4.898/55,  art.  3º).
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  para  a  Divisão  de  Informação  e
Documentação,  no âmbito  do  mesmo instituto,  com a  finalidade  de puni-lo,  em razão  de ter
apresentado requerimento de equiparação de jornada de trabalho entre servidores. Para tanto, o
representado teria bloqueado o acesso do representante ao Sistema Informatizado de Gestão
Arquivística  de  Documentos  da  Aeronáutica   SIGADAER,  atentando,  assim,  contra  direitos  e
garantias legais assegurados ao exercício da profissão. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  IV).  Conduta  praticada  pelo  investigado  na  condição  de  Pró-Reitor  de  Administração  da
instituição  de  ensino  superior  contra  servidor  público  civil  do  Departamento  de  Ciência  e
Tecnologia  Aeroespacial.  Fato  não  praticado  com  lastro  na  hierarquia  militar.  Atribuição  do
Ministério Público Federal. Movimentação interna de servidor de uma repartição para outra, dentro
do  mesmo  órgão,  não  constitui  obstáculo  ao  exercício  profissional,  já  que  poderia  exercer
livremente,  em tese,  as  atribuições  da  nova  repartição.  Alegada conduta  que  não  impediu  o
servidor de exercer suas atividades. Para que as dificuldades causadas, se provadas, pudessem
configurar  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.
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Ausência  de  impedimento  concreto  ao  exercício  profissional  no  caso.  Sanção  administrativa
supostamente  ilegal  que  não  se  amolda  à  tipicidade  do  abuso  de  autoridade.  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. Constatação de que o Procurador da República oficiante já determinou a autuação de
Notícia de Fato própria para apurar eventual ato de improbidade administrativa, consistente no
suposto desvio de finalidade do ato de movimentação interna. Não verificada a necessidade do
recebimento  do  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Militar,
acompanho,  em  parte,  o  Relator  e  voto  tão  somente  pela  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO, conforme promovido pelo Procurador da República oficiante.

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.

069. Processo: 1.34.022.000031/2016-44 Voto: 7932/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de violação de direito autorial (CP, art. 184, § 1º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Possível irregularidade na transmissão de evento através
do site e-commerce, tendo sido transmitido via YouTube. Iniciativa do investigado em providenciar
antes do evento a documentação necessária,  bem como o recolhimento dos valores devidos
através do ECAD. O representante obteve prévia autorização, ainda que diversa da necessária, e
buscou informações junto ao YouTube e a esta Procuradoria da República. Evidente ausência de
dolo do investigado. Homologação do arquivamento.

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

070. Processo: 1.36.001.000097/2016-16 Voto: 8000/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  estelionato  qualificado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto  recebimento
indevido de verbas do seguro-desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Indivíduo não identificado que, mediante fraude, inseriu falsa interrupção de vínculo empregatício
em nome de terceiro e, indevidamente, obteve a liberação das verbas do seguro-desemprego,
efetuando  o  saque  de  5  parcelas.  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.

Outras deliberações(Arquivamento)

071. Processo: 1.25.000.004018/2016-21 Voto: 7853/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a
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comunicante narra que apareceu em seu perfil  em rede social  da internet  postagens de uma
página de erotismo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Aplicação do Enunciado
n° 501 desta 2ª CCR. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio
de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

072. Processo: 1.26.003.000002/2016-82 Voto: 7820/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-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
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

073. Processo: DPF/GVS/MG-00002/2016-INQ Voto: 7803/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MANHUAÇU/MG

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar os delitos previstos nos artigos 334 e 334-A, ambos do
CP, tendo em vista a suposta prática de comercialização de produtos objeto de contrabando ou
descaminho em estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Diligências preliminares realizadas pela autoridade policial no local identificaram que a maioria
dos  itens  comercializados  é  de  origem  nacional.  Não  houve  apreensão  de  mercadorias
estrangeiras  com  indicações  de  que  sejam  provenientes  de  descaminho  ou  contrabando.
Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.  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.

074. 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
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Ementa: Notícia de Fato. 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. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV
da LC 75/93. No caso em comento, a própria lei processual civil já faz previsão de aplicação de
multa processual, além de outros meios coercitivos para o cumprimento da determinação judicial.
Aplicação do Enunciado nº 61 deste Colegiado: 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  relator  reconsiderou o voto constante  na  deliberação  da
Sessão  665,  alterando  a  decisão  para   homologação do  arquivamento.  Os  membros  o
acompanharam  por  unanimidade. Participaram  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

075. Processo: JF/CE-0001288-63.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 7777/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CP, ART. 171, § 3º. REALIZAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA
BANCÁRIA DA CEF. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO. INEFICÁCIA
DE  NOVAS  DILIGÊNCIAS.  ORIENTAÇÃO  Nº  26  DA  2ª  CCR.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial. Suposta prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do CP,
tendo em vista a realização de saque indevido em agência bancária da CEF, causando prejuízo à
empresa pública no valor de R$ 29.332,26. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base na ausência de indícios de autoria,  tendo sido realizadas as
diligências  possíveis  e  não  sendo  apurados  elementos  suficientes  que  possibilitassem  a
identificação da autoria. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, considerando necessário o
prosseguimento  da  investigação  para  identificar  a  autoria,  sugerindo  especificamente  uma
diligência ainda passível de realização, que seria exame pericial grafotécnico. 4. A realização de
exame pericial  grafotécnico no advogado da vítima não parece que será proveitosa a fim de
contribuir  para identificar  a autoria  delitiva,  principalmente considerando que só há nos autos
meras  cópias  dos  documentos  utilizados  pelo  autor  do  fato,  o  que  dificultaria  uma  análise
conclusiva da perícia. 5. Consta dos autos carta que foi redigida pelo advogado da vítima à CEF
relatando  os  fatos  ocorridos  e  com  a  simples  comparação  da  letra  com  aquela  aposta  nos
documentos apresentados na agência bancária é possível verificar que não se trata da mesma
grafia de modo a viabilizar uma análise conclusiva da autoria da falsidade. 6. As diligências que
poderiam contribuir  para identificação  da autoria  já  foram realizadas,  inclusive  com base  nas
indicações  feitas  pelo  próprio  Magistrado.  Outras  porventura  úteis,  como  imagem interna  da
agência  para  tentar  identificar  o  indivíduo  que  efetuou  o  saque,  tentativa  de  identificação  da
pessoa pela funcionária da agência, colocando-a na presença do suspeito, ou rastreamento da
transferência  feita,  são  inviáveis  em razão  do  tempo decorrido  (mais  de  6  anos  do  fato).  7.
Orientação nº 26 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão: A antiguidade do fato investigado, o
esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis  ou a inexistência de linha
investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o
arquivamento da investigação,  sem prejuízo do disposto  no art.  18 do CPP.  8.  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.

076. Processo: JF/CE-0004138-22.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 8040/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME DE IMPORTAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO
SEM  REGISTRO  NA  ANVISA  (ART.  273,  §1º  E  §1º-B  DO  CP).  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93). AQUISIÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA IDENTIFICADAS.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar a
suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §1º  e  §1º-B,  do  CP ,  tendo  em vista  que  foi
detectado pelos Correios uma encomenda contendo um frasco de medicamento TESTO REX e
um frasco da substância DIIDOLYMETHANE, ambas sem registro na ANVISA. Laudo de perícia
criminal atestou que as substâncias apreendidas são de origem estrangeira, não registradas na
ANVISA, não tendo sido detectada a presença de componente entorpecente ou psicotrópico. 2. O
Procurador  da República  oficiante  promoveu o arquivamento  do  feito,  por  entender  ausentes
indícios da autoria delitiva, visto que o site em que foi adquirido o produto tem seu domínio no
exterior e que, em casos como o presente, é comum o remetente de produtos sem registro mudar
de domínio (sites) sempre que detectada a venda de substância proibida.  3.  Discordância do
Magistrado. Remessa a 2ª CCR. 4. Os elementos contidos nos autos permitem concluir que um
dos investigados importou/adquiriu os produtos através de um site situado nos EUA não para uso
próprio apenas, mas também para fins comerciais, visto que, no e-mail que teria trocado com o
comprador, agradeceu pela escolha de sua loja, informou os preços dos medicamentos e a conta
para depósito bancário como forma de pagamento. 5. A conduta do vendedor enquadra-se no tipo
penal do art. 273, §1º-B, I, do CP, uma vez que adquiriu produto importado através de site situado
nos EUA, o qual inclusive está ativo, com finalidade comercial, já que revendeu a terceiros, e há
indícios de que exerce essa atividade habitualmente. 6. O desconhecimento acerca da proibição
de  venda  ou  da  necessidade  de  registro  do  medicamento  na  ANVISA  não  exime  a
responsabilidade do indiciado nesta fase investigatória.  Destaque-se que ele foi  indicado pela
própria  médica  que  receitou  o  medicamento,  o  que  evidencia  a  possível  prática  habitual  do
comércio de medicamentos de origem estrangeira. 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.

077. Processo: JF/CE-0006037-26.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 7929/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato majorado, em
virtude da ocorrência de saque indevido de parcela do seguro-desemprego. CP, art. 171, § 3º.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oitiva da beneficiária, que retirou as duas
primeiras parcelas do seguro-desemprego e, ao tentar levantar a terceira, descobriu que o valor já
havia sido sacado. Oficiada, a CEF informou que mantém os arquivos dos últimos três meses e,
por  essa  razão,  não  mais  detinha  as  imagens  solicitadas.  Diligências  implementadas  pela
autoridade policial que não resultaram em elementos de prova suficientes para indicar a 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.

078. Processo: JF/CHP/SC-5000061-
21.2015.4.04.7202-PIMP - Eletrônico 

Voto: 8082/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CHAPECÓ

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,
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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, § 1º, alínea d, do Código
Penal, em virtude da apreensão de mercadorias de origem estrangeira avaliadas em R$ 7.115,00
(sete mil, cento e quinze reais), efetuada pela Receita Federal do Brasil em abordagem realizada
no município de São Lourenço do Oeste/SC. 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$ 4.505,53 (quatro mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e
três centavos). 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Chapecó/SC discordou das razões expendidas
pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no  caso,  inaplicável  o  princípio  da  insignificância  ante  a
reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de reiteração da prática delitiva (registro de uma ação
penal  pelo  do mesmo crime e mais quatro  procedimentos  administrativos  com apreensão de
mercadorias).  Circunstância  penalmente  relevante.  5.  Precedentes  do  STF,  do  STJ  e  da  2ª
CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

079. Processo: JF/ES-2016.50.01.501358-6-INQ Voto: 8004/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ART. 289, §1º). CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar a possível prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289), consistente na prisão em
flagrante do indiciado portando uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) e uma pedra de crack
com 0,1 grama. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em relação ao
delito de moeda falsa, ao argumento de que o investigado afirmou que recebeu a nota de boa-fé,
não havendo elemento que evidenciasse o contrário ou que indicasse que ele pretendia colocar a
moeda em circulação. No tocante ao crime de tráfico de drogas, considerando a ausência de
elementos acerca da internacionalidade da conduta,  foi promovido o declínio de atribuição ao
Ministério Público Estadual. Discordância do Juiz Federal somente em relação ao arquivamento
do crime de moeda falsa. Remessa dos autos à 2ª CCR para análise desta questão. 3. Não há
nos autos  indícios  de que  o investigado  tivesse,  de fato,  recebido  a  cédula  falsa  de boa-fé,
tampouco elementos que demonstrem que ele não sabia da falsidade. Ao ser interrogado pela
autoridade policial e pelo Magistrado em audiência de custódia, o indiciado não soube identificar
adequadamente a pessoa que, segundo ele, teria lhe repassado a nota, apesar de ter afirmado
que, após constatar a falsidade, procurou a pessoa e ao encontrá-la, recebeu uma outra nota
verdadeira, tendo em seguida guardado a moeda falsa em sua carteira. Tal relato permite duvidar
da versão apresentada, mostrando-se necessário o aprofundamento das investigações para se
apurar a existência de dolo. 4. Após a revista pessoal que apreendeu a cédula falsa e a pedra de
crack, foi encontrada no local onde o investigado estava hospedado uma balança de precisão,
bem como há informações nos autos de que se trata de cidadão colombiano que está em situação
irregular no Brasil. As mencionadas circunstâncias mostram-se relevantes e aptas a amparar a
continuidade das investigações em relação ao crime de moeda falsa. 5.  Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

080. Processo: JF/MG-0011789-18.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 7950/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime de  tráfico  internacional  de
substância entorpecente. Postagem de uma encomenda com destino à Espanha, em 02/05/2014,
contendo 587g (quinhentos e oitenta e sete gramas) de cocaína em seu interior. MPF: Promoção
de arquivamento fundada na insuficiência de elementos para identificação da autoria do delito.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV da LC nº 75/93. Conquanto expedido mandado de
intimação para oitiva do suposto remetente, não foi possível localizá-lo, pois, além do CEP escrito
na  encomenda  postal  não  corresponder  ao  endereço  indicado,  o  domicílio  encontrado  na
diligência é, na verdade, uma pensão, tendo a proprietária informado não conhecer o suspeito e
não realizar o controle de entrada e saída de hóspedes. Tentativa de localização por telefone
também restou frustrada, haja vista que o número encontra-se inativo. Expedição de memorando
ao  Chefe  da  Interpol  para  comunicação  do  fato  ao  país  de  destino  da  droga.  Ausência  de
elementos de prova acerca da autoria do ilícito. Inexistência de diligências outras capazes de
alterar o panorama probatório atual. 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.

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

Voto: 159/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: VOTO-VISTA.  INQUÉRITO  POLICIAL.  USO  DE  RADIOFREQUÊNCIA SEM  AUTORIZAÇÃO.
MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 DO CPP, C/C A LC Nº
75/93, ART. 62-IV). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito
Policial instaurado para apurar o possível crime previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/97, tendo em
vista a exploração clandestina de radiocomunicação por meio de aparelho transceptor tipo PX
instalado  em  veículo.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o  arquivamento  por
entender que, em razão da baixa potência do equipamento (3.94 W), a conduta não se revestiria
de tipicidade. 3. O MM Juízo Federal discordou das razões apresentadas pelo Membro oficiante,
visto que a conduta praticada se amolda perfeitamente a tipo penal em vigor e, pelo relatório
acostado aos autos, tem potencialidade lesiva, já que não possuía homologação da ANATEL. 4. O
crime  ora  em  apuração  é  classificado  como crime  de  perigo  abstrato,  pelo  que  dispensa  a
comprovação de qualquer dano, presumindo-se o perigo. 5. O fato de o serviço de radiodifusão
ser de 'baixa potência' não repele, por si só, a potencialidade lesiva da atividade, eis que, quando
a legislação define baixa potência, não o faz para fins de estabelecer um limite abaixo do qual
inexista risco de interferência e/ou necessidade de autorização para ser operado, mas, sim, para
estabelecer critério de caracterização das chamadas rádios comunitárias. O conceito de 'baixa
potência'  não  autoriza,  portanto,  a  conclusão  de  que  transmissões  nos  níveis  citados  sejam
incapazes de causar danos, pois as rádios comunitárias precisam de outorga para funcionamento.
6. No caso, a utilização clandestina da radiofrequência se deu para a utilização de serviços de
radiocomunicação  através  de  aparelho  transceptor  instalado  em  veículo.  Desse  modo,  a
excepcionalidade criada pela Lei nº 9.612/98 para as rádios comunitárias, com o parâmetro de
25W  a  consubstanciar  a  baixa  potência,  não  se  aplica  ao  caso,  já  que  se  trata  de  serviço
completamente diverso e fins distintos. 7. Ademais, no caso em análise, o aparelho apreendido
sequer  é  certificado  pela  ANATEL,  bem  como  estava  sendo  utilizado  para  alertar  outros
condutores  sobre  blitz  da  Polícia  Rodoviária  Federal.  8.  Designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

082. Processo: JF/MOC-0007069-
21.2015.4.01.3807-INQ

Voto: 7951/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
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MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  BENEFÍCIOS  DO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CP, ART. 171, § 3º. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. SOLICITAÇÃO PARA QUE
ESTA 2ª CCR ESPECIFIQUE ATOS E DILIGÊNCIAS PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO.
ENUNCIADO  Nº  12.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA REPÚBLICA OFICIANTE.  LINHA
INVESTIGATIVA JÁ INDICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E POR ESTE COLEGIADO.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do
crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, em virtude da notícia de possível recebimento
indevido de verbas federais oriundas do Programa Bolsa Família por parte de unidades familiares
de servidores da Prefeitura do município de Montes Claros/MG. 2. Na 638ª Sessão Ordinária,
ocorrida em 16/3/2016, este Colegiado, por unanimidade, deliberou pela não homologação do
arquivamento em face da possibilidade de realização de outras diligências tendentes à elucidação
dos  fatos,  impondo-se  o  prosseguimento  da  persecução.  3.  Inconformado,  o  Procurador  da
República oficiante devolveu o feito a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão solicitando que
especifique os atos e diligências que entender cabíveis para cumprimento de sua decisão. 4. Nos
termos  do  Enunciado  nº  12,  o  membro  do  Ministério  Público  Federal,  no  exercício  de  suas
atribuições institucionais, tem legitimidade para realizar atos investigatórios, podendo reduzir a
termo depoimentos de ofendidos,  testemunhas e convocar  pessoas investigadas para prestar
esclarecimentos, valendo-se ainda dos demais procedimentos que lhe são conferidos pela Lei
Complementar nº 75/93. 5. Malgrado não seja atribuição deste Colegiado especificar os atos e
diligências que possam elucidar os fatos sob apuração neste IPL, o Juízo da 2ª Vara Federal de
Montes Claros/MG, como ressaltado na decisão que determinou o prosseguimento da persecução
penal, já indicou a linha investigativa que pode viabilizar a identificação da autoria delitiva. 6. Com
efeito, o próprio Município de Montes Claros já apontou funcionários que recebiam o benefício
Bolsa Família de forma indevida e os excluiu do programa e/ou rescindiu contrato de prestação de
serviços. 7. Os nomes e contracheques dos servidores em questão constam das fls. 10/61, o que
viabiliza a concentração e continuidade da investigação, pelo menos em relação aos funcionários
públicos  identificados.  8.  O  Delegado  signatário  do  relatório  de  fls.  76/81  alega  que  outras
investigações  sobre  fatos  semelhantes  que  tramitaram naquela  Delegacia  de  Polícia  Federal
demonstraram que  os  suspeitos  não  agiram com dolo,  uma vez  que  julgavam ter  direito  ao
benefício.  Todavia,  não se pode afirmar  que  os fatos  investigados neste  inquérito  levariam à
mesma conclusão, notadamente pelo fato de que o presidente das investigações sequer chegou a
tomar depoimento dos suspeitos. Tampouco apontou identidade entre as circunstâncias fáticas
dos fatos investigados em outros inquéritos e dos fatos aqui investigados. 9. Nesse contexto, bem
concluiu o Juízo de origem, não se afigura de toda inócua a atuação investigativa, se presentes
elementos indicativos da prática delitiva e meios, ainda inexplorados, que viabilizam a apuração
da autoria dos ilícitos. 10. Não conhecimento da remessa. Devolução autos ao Procurador da
República designado para prosseguir na persecução penal.

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

083. Processo: JF-MOG-0003067-
23.2016.4.03.6133-PIMP

Voto: 7931/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  INADEQUAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. APREENSÃO QUE SUPERA 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MAÇOS
DE  CIGARRO,  PERFAZENDO  QUANTIDADE  INCOMPATÍVEL COM  A DESTINAÇÃO  PARA
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CONSUMO  PRÓPRIO.  ORIENTAÇÃO  Nº  25/2016  DA 2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível prática do crime de contrabando, previsto no art. 334-A do Código
Penal, em decorrência da apreensão de 275 (duzentos e setenta e cinco) maços de cigarro, de
origem  estrangeira,  encontrados  no  estabelecimento  comercial  do  investigado,  sem  a
documentação comprobatória do seu regular ingresso no país. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, salientando a
ausência de lesão jurídica penalmente relevante. 3.  O Juízo da 1ª Vara Federal de Mogi das
Cruzes/SP,  por  sua  vez,  discordou  da  manifestação  de  arquivamento  por  considerar  que  a
introdução clandestina e a comercialização de cigarro caracteriza crime de contrabando, o que
obsta  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância,  pois  a  norma  penal  tutela  não  somente  a
atividade arrecadatória como também a saúde pública. 4. Sabe-se que a natureza do produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional, por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, tal comércio. 5.
Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de
cigarros possibilitavam, excepcionalmente,  a aplicação do princípio da bagatela,  porquanto se
presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda, para que o
fato  fosse  considerado  como  destituído  de  significação  penal,  exigia-se  que  o  agente  não
registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente do
Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 17/12/2013). 6. Contudo, na 108ª Sessão de
Coordenação,  realizada  em  7/3/2016,  este  Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir
orientação (Nº 25/2016) no sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao
crime  de  contrabando  de  cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria
importada ilegalmente não ultrapassar 153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a
reiteração  da  conduta.  7.  Esse  parâmetro  objetivo  teve  como referência  o  volume médio  de
cigarros  que  um indivíduo  normalmente  consome ao  dia,  observado  o  prazo  de  validade  do
produto, obtido por meio de consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José
Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por
dia e que o prazo de validade dos tabacos é de,  aproximadamente,  6 (seis) meses.  Tem-se,
portanto, 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 8. Na presente hipótese,
observada  a  norma  incriminadora,  revela-se  inviável  o  arquivamento  do  apuratório,  pois  a
quantidade  apreendida  (275  maços  de  cigarro)  supera  mencionado  patamar,  evidenciando
quantidade incompatível com o mero consumo pessoal.  9. Designação de outro membro para
prosseguir na persecução penal.

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

084. Processo: JF/PR/CUR-5006366-
79.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 7936/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Representação  Criminal
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$ 9.132,92 (nove mil, cento e trinta e dois reais e noventa e dois 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
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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.

085. Processo: JF/PR/CUR-5009265-
16.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 7839/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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 onze sementes de maconha, supostamente
importadas da Espanha por pessoa residente em Imperatriz/MA. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, enfatizando
não ser razoável entender que a importação de apenas onze sementes (190 mg) de maconha de
maconha poderia colocar em risco a saúde pública. 3. O Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR
houve por bem desclassificar a conduta investigada para o delito previsto no art. 28, caput c/c §
1º,  da  Lei  nº  11.343/06,  reconhecendo  a  incompetência  da  Justiça  Federal.  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 decidiu, como dito,
desclassificar a conduta ora investigada para o delito previsto no art. 28, caput c/c § 1º, da Lei nº
11.343/06,  reconhecendo  a  incompetência  da  Justiça  Federal.  A  remessa  à  2ª  CCR  está
circunscrita, portanto, à configuração ou não do crime de contrabando, bem assim à possibilidade
de aplicação à hipótese do princípio da insignificância. 7. Na espécie, uma vez afastada a norma
especial, verifica-se que a pequena quantidade de sementes encontra-se melhor 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. Não há que se falar na desclassificação da conduta para o delito de consumo
pessoal.  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  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, 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.

086. Processo: JF/PR/FBEL-5001855-
80.2015.4.04.7007-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7838/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FRANCISCO BELTRÃO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A)  E  DE
VIOLAÇÃO  DE  DIREITO  AUTORAL  (CP,  ART.  184,  §  2º).  APREENSÃO  DE  MAÇOS  DE
CIGARROS DE PROCEDÊNCIA 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 Notícia de Fato instaurada a partir  de Representação Fiscal para Fins
Penais 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, em poder dos investigados, de cigarros e DVDs de
procedência estrangeira, desacompanhados de documentos comprobatórios de regular introdução
no país. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no
princípio da insignificância em relação ao crime de contrabando de cigarros e declinou de suas
atribuições quanto ao delito de violação de direito autoral por não vislumbrar conexão com delito
cuja  competência  seja  atribuída  à  Justiça  Federal.  3.  O  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de  Pato
Branco/PR discordou da manifestação de arquivamento por entender incabível  a aplicação do
princípio  da  insignificância  em  tratando  de  contrabando  de  cigarros.  Verificada  a
transnacionalidade da conduta, indeferiu o declínio de competência quanto ao crime previsto no
art.  184,  § 2º, do CP. 4. Sabe-se 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 em poder dos investigados  no total de 3800 (530 + 600
+ 2490 + 180) maços de cigarro  supera mencionado patamar, revelando quantidade incompatível
com o mero consumo pessoal. 8. De outra parte, mantida a análise do delito de contrabando no
Juízo  de  origem,  bem  como  verificado  nos  autos  que  pelo  menos  um  dos  investigados
transportava  DVDs  gravados,  falsificados,  adquiridos  no  Paraguai,  evidenciando  a
transnacionalidade da conduta, 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  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.

087. Processo: JF-RIB-0006924-10.2015.4.03.6102-
INQ

Voto: 7786/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

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

088. Processo: JFRJ/NTR-0500485-
43.2015.4.02.5102-INQ

Voto: 7981/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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 MAGISTRADO. CPP,  ART.  28,C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  EM  RELAÇÃO  À  BENEFICIÁRIA,  JÁ
FALECIDA.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  DE  MATERIALIDADE  QUANTO  À  SUPOSTA
PROCURADORA DA SEGURADA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
suposta prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal por parte de segurada que
teria prestado falsas declarações ao INSS com a finalidade de receber o benefício social LOAS, o
qual foi concedido na APS de Niterói/Bairro de Fátima, com atuação de suposta procuradora,
tendo sido pago no período de 05/2007 a 04/2013, o que gerou um prejuízo no montante de R$
45.553,90 (quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa centavos). 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ressaltando a extinção da
punibilidade no tocante à segurada em razão do seu óbito, a existência de ação penal para apurar
a  conduta  da servidora  do  INSS a  inviabilidade  de  linha  investigativa  quanto  à  apuração  da
responsabilidade penal da suposta procuradora da beneficiária. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de
Niterói/RJ, por sua vez, considerou prematuro o arquivamento do apuratório, havendo indícios de
eventual prática do crime de estelionato previdenciário também por parte da suposta procuradora
da segurada. 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. Em sua manifestação, o Procurador da República
oficiante consigna que, apesar de colhido o material gráfico da investigada, as divergências entre
as letras de forma e cursiva inviabilizaram a realização do exame pericial, não restando, destarte,
outra linha investigativa apta a concluir pela responsabilidade criminal da suposta procuradora da
beneficiária. 6. Ocorre que se verifica, inicialmente, que o benefício previdenciário foi deferido com
o endereço pertencente à procuradora da segurada (Rua Dr. Olavo Lamego, nº 547, Sete Pontes,
São Gonçalo/RJ),  não  constando dos  autos  comprovante  de  residência  ou  declaração  nesse
sentido. De acordo com a pesquisa realizada pelo INSS, ocorreu a alteração do endereço da
beneficiária no sistema no dia 11/05/2007, apenas um dia após a concessão do benefício.  7.
Observe-se, também, que, em sede policial, a investigada afirmou que não requereu o benefício
ou  atuou  na  condição  de  procuradora  de  benefícios  assistenciais,  sequer  conhecendo  a
beneficiária.  Todavia,  relatou que em uma oportunidade se recorda de ter acompanhado uma
senhora  ao  INSS  a  pedido  da  filha  dela,  mas  essa  senhora  já  faleceu.  Registre-se  que  a
beneficiária aqui referida faleceu em 23/05/2013. 8. Em relação ao exame pericial, cumpre notar
que, ao ser indagada sobre a letra da declaração falsa em nome da beneficiária, declarou não ser
de sua autoria. Ao aceitar fornecer o material gráfico, aduziu que sabe escrever em letra de forma,
tendo fornecido o material em letra cursiva, conforme Auto de Colheita de Material Gráfico (fls.
91/95). Ora, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, a simples afirmação da investigada de
que  não  sabe  escrever  em letra  de  forma é  circunstância  que  já  despertaria  suspeitas  pela
simplicidade da escrita e pelo fato da investigada ser plenamente alfabetizada. 9. Designação de
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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-RO-0008392-55.2015.4.01.4100-
INQ

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

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

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

Deliberação: 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.

090. Processo: JFRS/POA-5005875-
09.2014.4.04.7118-INQ - Eletrônico 

Voto: 7847/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
LEI Nº 7.492/86, ARTS. 19 E 20. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP, ART. 28,C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. IRREGULARIDADES EM FINANCIAMENTOS COM
RECURSOS  DO  PNCF  E  DO  PRONAF.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  DE  MATERIALIDADE
DELITIVAS. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº
28  DA  2ª  CCR/MPF.  ENUNCIADO  Nº  438  DO  STJ.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
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DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  expediente  da  Delegacia  Federal  do  Ministério  do
Desenvolvimento Agrário  no Rio  Grande do Sul,  dando conta de possíveis  irregularidades na
contratação de financiamentos por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), no município de Novo
Xingu/RS, configurando, em tese, os crimes previstos nos arts. 19 e 20 da Lei nº 7.492/86. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  ressaltando  que  os
elementos constantes dos autos não evidenciam justa causa para o oferecimento da denúncia.
Aduziu, ainda, que os fatos remontam ao ano de 2006, inviabilizando a comprovação dos ilícitos e
a continuidade das investigações em virtude da proximidade da prescrição da pretensão punitiva.
3.  O  Juízo  da  7ª  Vara  Federal  de  Porto  Alegre/RS  indeferiu  o  pedido  de  arquivamento  por
entender que ainda remanesce período razoável para que sejam realizadas eventuais diligências
complementares  e  que  a  avaliação  dos  depoimentos,  como  elementos  indiciários  da  prática
delitiva, não deve ser aferida à revelia do conjunto probatório acostado aos autos. 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. A partir da análise das declarações e documentos juntados aos
presente IPL, é possível extrair 3 (três) fatos indicativos de condutas criminosas: (1) desvio de
finalidade no uso dos terrenos adquiridos pela Associação dos Jovens Trabalhadores Rurais de
Novo Xingu/RS,  (2)  superfaturamento e desvio  de valor  pago pelo  terreno adquirido por  dois
associados e (3) desvio de finalidade em quatro financiamentos do PRONAF contraídos junto ao
Banco do Brasil por associados. 6. Em relação ao suposto desvio de finalidade alusivo ao contrato
de financiamento com recursos do PNCF, verifica-se que, diferentemente dos usuais contratos de
financiamento imobiliário, o instrumento contratual ora examinado apresenta peculiaridades que,
inclusive, justificam as vantagens incorporadas à contratação. Financia-se não apenas o imóvel,
mas também a atividade ligada à política pública de fomento, no caso, a exploração agrícola por
trabalhadores rurais de baixa renda. Assim, sendo o bem utilizado para outro fim, que não aquele
que legitimou a concessão do financiamento, não se pode atestar, de pronto, a atipicidade da
conduta, visto que presentes indícios de possível prática de crime contra o Sistema Financeiro
Nacional. 7. No que se refere ao eventual superfaturamento na compra de um terreno por dois
associados, há de ser considerado o conjunto de indícios já colhidos no curso da investigação, do
qual verte um contexto desfavorável ao investigado, envolvido em outras infrações relacionadas
com  a  associação  investigada.  O  fato  de  não  haver,  até  o  momento,  outras  provas  que
corroborem o depoimento de um dos associados não exclui  a possibilidade de realizar novas
diligências que possam complementar a versão apresentada.  8. Quanto ao noticiado desvio de
finalidade  relativo  aos  contratos  de  financiamento  do PRONAF junto  ao  Banco  do  Brasil,  na
mesma linha do 2º fato, ao menos em princípio, é possível extrair do apuratório elementos de
prova convincentes acerca da autoria e materialidade delitivas, sendo prematuro e inadequado o
arquivamento  do  IPL,  quanto  mais  se  considerada  a  possibilidade  de  realização  de  novas
diligências a partir  do teor das declarações prestadas pelos próprios beneficiários.  9.  De toda
sorte, esta 2ª CCR já firmou o entendimento no sentido de ser 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
(Enunciado  nº  28).  10.  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'. 11. Logo, considerando que a pena
máxima abstratamente cominada aos crimes previstos nos arts. 19 e 20 da Lei nº 7.492/86 é de 6
(seis) anos de reclusão e os fatos se deram em 2006, a extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva estatal somente ocorrerá em 2018, conforme regra inserida no art. 109, III,
do CP. 12. 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.

091. Processo: JFRS/SLI-5002708-
49.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 7790/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
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SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada
para  apurar  suposta  prática  do  crime  tipificado  no  art.  334  do  Código  Penal,  em virtude  da
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$
3.468,16 (três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

092. Processo: JFRS/SLI-5002724-
03.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 7813/2016 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: 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  Representação  Criminal
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$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais). 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN.

093. Processo: JFRS/SLI-5003140-
05.2015.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 7850/2016 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: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE ARMA DE PRESSÃO. ARQUIVAMENTO BASEADO
NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE O ÍNFIMO VALOR DO TRIBUTO
ELIDIDO E AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93).
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  ARQUIVAMENTO INADEQUADO.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de
representação  fiscal  para  fins  penais  em  razão  da  apreensão  de  uma  arma  de  pressão
(espingarda) introduzida clandestinamente em território nacional pelo investigado. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito aplicando o princípio da insignificância,
tendo em vista o ínfimo valor da mercadoria (R$ 308,04) e ausência de potencialidade lesiva. 3.
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Discordância  do Magistrado,  visto  que a arma em questão tem sua importação relativamente
proibida,  devendo sua internalização  no território  nacional  obedecer  a  normas específicas  da
legislação. 4. O artigo 17 do Decreto-Lei nº 3.665/2000 dispõe que o uso desse tipo de arma é
permitido. 5. No entanto, dizer que é de uso permitido não significa que a mercadoria seja de livre
importação. 6. As armas de ar comprimido são produtos controlados, cuja importação encontra-se
disciplinada  nos  arts.  183  e  204  do  Decreto-Lei  nº.  3.665/2000.  Tais  dispositivos  preveem a
necessidade de autorização prévia do Exército para validar a introdução dessas mercadorias no
País.  7.  Assim,  a  inexistência  dessa autorização,  legalmente  prevista,  caracteriza  o  crime de
contrabando.  8.  Sendo  inaplicável  o  princípio  da  insignificância  ao  crime  de  contrabando,  o
arquivamento do feito é inadequado. Precedentes: AgResp 201401498871, Rogerio Schirtti Cruz,
STJ - Sexta Turma, DJE 28/08/2016 e AgRg no REsp 1479836/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta  Turma,  julgado  em 18/08/2016,  DJe  24/08/2016.  9.  Designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

094. Processo: JF/SP-0009153-60.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 7949/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível
prática  do  crime  previsto  no  art.  334-A,  tendo  em vista  a  apreensão  de  cigarros  de  origem
estrangeira,  desacompanhados da documentação comprobatória de sua regular  introdução no
país. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016,
procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao
contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e
três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de
se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que
cobra a persecução penal. Caso em que foram apreendidos apenas 82 (oitenta e dois) maços de
cigarros  de  origem  (Paraguai)  e  não  há  notícia  de  reiteração  delitiva,  o  que  impõe,
excepcionalmente,  reconhecer  como  insignificante  a  conduta  investigada.  Insistência  no
arquivamento.

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

095. Processo: JF/SP-0004777-70.2012.4.03.6181-
APE

Voto: 7980/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  RESISTÊNCIA.  CP,  ART.  329,  §  1º.  NEGATIVA DE
PROPOSTA  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  DISCORDÂNCIA  DA
MAGISTRADA.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA Nº  696/STF.  DELIBERAÇÃO  DA  2ª  CCR  PELA
INSISTÊNCIA  NA  NEGATIVA  DO  OFERECIMENTO  DO  BENEFÍCIO  DA  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  FORMULADO  PELA
PROCURADORA DA REPÚBLICA OFICIANTE. ACOLHIMENTO DO PLEITO. IMPOSSIBILIDADE
DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA INCLUIR O CRIME PREVISTO NO ART. 129, CAPUT,
DO  CP,  JÁ  PRESCRITO.  POSSIBILIDADE  DE  OFERTA DA  PROPOSTA DO  BENEFÍCIO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROCEDER NA FORMA DO ART. 89 DA LEI Nº
9.099/95.  1.  Trata-se  de  Ação  Penal  deflagrada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
resistência, previsto no art. 329, § 1º, do Código Penal, uma vez que o investigado teria se oposto
à execução de ato  legal,  mediante  ameaça e violência  exercida em face de funcionário  com
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atribuição para executá-lo. 2. Na 649ª Sessão Ordinária, realizada em 06/06/2016, esta 2ª CCR, à
unanimidade, deliberou pela insistência na negativa do oferecimento do benefício da suspensão
condicional  do  processo  ao  acusado,  considerando  que  a  vítima  também  sofreu  lesões  de
natureza leve e que o somatório das penas mínimas previstas para os delitos tipificados nos arts.
129, caput, e 329, § 2º, do CP ultrapassam o limite de 1 (um) ano. Por maioria, vencido o relator,
os autos foram devolvidos à Procuradora da República oficiante para as providências cabíveis. 3.
Ao apreciar o feito, a Procuradora da República designada formulou pedido de reconsideração no
tocante à determinação de aditamento da denúncia para incluir o crime de lesão corporal leve, já
prescrito.  Em sua  petição,  solicitou,  ainda,  orientação  a  respeito  da  possibilidade  ou  não  de
oferecimento  de  proposta  de  suspensão  processual,  em vista  da  impossibilidade  de  aditar  a
denúncia para incluir o delito prescrito e, por fim, orientação a respeito da possibilidade ou não
dos membros do MPF que já se manifestaram pela impossibilidade de concessão de suspensão
processual serem designados para prosseguimento da persecução. 4. Verifica-se, com efeito, que
já ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito tipificado no art. 129, caput, do
CP. De fato, o crime de lesão corporal de natureza leve foi praticado em 16/02/2011 e a pena
máxima prevista para a infração penal é de 1 (um) ano de detenção. Diante do decurso de mais
de 4 (quatro) anos desde o fato, encontra-se a pretensão punitiva alcançada pela prescrição, na
forma  do  art.  109,  V,  do  CP.  5.  Como  ressaltado  pela  Procuradora  da  República  oficiante,
ademais, o Juízo competente já havia determinado o arquivamento dos autos quanto ao crime do
art. 129, caput, do CP, em virtude da decadência, pois o ofendido não ofereceu representação,
conforme petição do MPF e decisão judicial que já transitou em julgado. 6. De outra parte, sabe-
se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de
que é viável a suspensão condicional do processo no caso de desclassificação do delito operada
em sede de sentença condenatória ou quando, nesse ato processual, é o réu absolvido por um
dos crimes e, no tocante ao remanescente, verifica-se, pela pena em abstrato, a possibilidade de
oferecimento da proposta do aludido benefício pelo Ministério Público, nos termos da orientação
da Súmula nº 337. 7. O mesmo fenômeno se observa quando reconhecida a prescrição de um
dos crimes cometidos  em concurso  material  pelo  acusado e quanto  ao  delito  remanescente,
constata-se, pela pena em abstrato, a possibilidade de que seja proposta pelo Ministério Público a
suspensão do processo  referida  no art.  89 da Lei  nº  9.099/95.  8.  Acolhimento  do pedido de
reconsideração da decisão proferida na 649ª Sessão Ordinária, realizada em 06/06/2016, para
que seja oportunizado novo exame quanto à oferta de proposta de sursis processual. Designação
de outro  membro  que  não  aqueles  que  já  se  manifestaram no  feito  pela  impossibilidade  de
concessão do benefício, em observância ao princípio da independência funcional.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  acolhimento  do
pedido  de  reconsideração  da  decisão  proferida  na  649ª  Sessão  Ordinária,  realizada  em
06/06/2016,  para  que  seja  oportunizado  novo  exame quanto  à  oferta  de  proposta  de  sursis
processual e designação de outro membro que não aqueles que já se manifestaram no feito pela
impossibilidade  de  concessão  do  benefício,  em  observância  ao  princípio  da  independência
funcional,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

096. Processo: JF-AÇA-0005279-42.2009.4.03.6107-
INQ

Voto: 7907/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 7ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MPF: CONDUTA PREVISTA
NO ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90. AUDIÊNCIA PARA OFERTA DA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO
PENAL.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
SUBSUNÇÃO  DO  FATO  AO  TIPO  DESCRITO  NO  ART.  1º,  I,  DA  LEI  Nº  8.137/90.
INAPLICABILIDADE DO ART. 61 DA LEI Nº 9.099/95. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
NÃO  VERIFICADA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime contra a ordem
tributária por parte de representantes de empresa do segmento de comércio de veículos, que
deixaram de apresentar (omitiram) receitas nos anos-calendário de 2003 a 2007, apresentando
Declaração  Simplificada  de  Pessoa  Jurídica  (SIMPLES)  com  receitas  menores  que  as
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efetivamente  auferidas.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  judicialmente  fosse
designada  audiência  para  oferta  da  proposta  de  transação  penal  por  entender  que  o  fato
investigado  amolda-se,  exclusivamente,  ao art.  2º,  I,  e  não,  também, ao  art.  1º,  I,  da Lei  nº
8.137/90, pois não há de se falar, no caso, em supressão ou redução de tributos. 3. O Juízo da 2ª
Vara Federal de Araçatuba/SP indeferiu o pleito ministerial, considerando a possível ocorrência de
crime fiscal  a que alude o art.  1º  da Lei  nº  8.137/90.  4.  Em que pese a bem fundamentada
manifestação do Procurador da República oficiante, verifica-se nos autos a existência de indícios
suficientes de autoria e materialidade a justificar o oferecimento da denúncia pela prática do crime
previsto no art.  1º da Lei nº 8.137/90. 5. Como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, o
simples fato de haver débito inscrito em dívida ativa da União (fls.  618 e 626/632) pressupõe
indicativo  de  supressão  ou  redução  de  tributo  ou  contribuição  social,  vale  dizer,  a  possível
ocorrência de crime fiscal a que se refere o inc. I do art. 1º da Lei nº 8.137/90. 6. Cabe referir, no
particular, que a distinção entre a classificação do art. 1º, I, e a do art. 2º, I, ambos da Lei nº
8.137/90, é a efetiva supressão ou redução do tributo. Os delitos previstos no art. 1º, I a IV, são
crimes materiais, consumando-se com a efetiva supressão ou redução tributária (ex vi Súmula
Vinculante  nº  24),  ao passo que os  delitos do  art.  2º  são  meramente  formais,  servido como
soldado  de  reserva  nos  casos  em  que  as  declarações,  falsamente  prestadas,  ensejariam
sonegação  tributária.  7.  Cuida-se,  pois,  de  conflito  aparente  de  normas  penais,  cuja  solução
decorre da aplicação do princípio da subsidiariedade. Não há efetiva colisão entre os dispositivos
invocados ou sequer dupla incidência normativa,  mas tão somente a aplicação precedente da
norma primária  (art.  1º,  I)  diante  da norma subsidiária  (art.  2º,  I).  8.  No  caso concreto,  está
presente a hipótese do art.  1º,  I:  a inscrição dos débitos em dívida ativa comprova a efetiva
sonegação tributária (fls. 618 e 626/632), devendo se considerar que as condutas atribuídas aos
investigados,  de  fato,  possuem natureza  material,  tal  qual  consignado  na  decisão  judicial.  9.
Assim, tendo em vista que a constituição definitiva dos créditos tributários alusivos às práticas
criminosas objeto deste IPL ocorreu em 12/2008 e 04/2009 e, ainda, que a pena máxima em
abstrato cominada ao crime descrito no art. 1º da Lei nº 8.137/90 é de 5 (cinco) anos de reclusão,
mostra-se inviável a aplicação do art. 61 da Lei nº 9.099/95 ou a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, que somente ocorrerá, respectivamente, em 12/2020 e 04/2021,
conforme disposto no art. 109, III, do Código Penal. 10. Em caso análogo, aliás, esta 2ª CCR já
concluiu pela subsunção do fato investigado ao quanto previsto no art.  1º da Lei nº 8.137/90
(Procedimento  nº  0001836-73.2015.403.6107,  oriundo  do  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de
Araçatuba/SP,  642ª  Sessão  de  Revisão,  15/04/2016,  unânime).  No  mesmo  sentido,  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1390649/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro
Rogério Schietti  Cruz,  DJe: 06/06/2016). 11. Designação de outro membro para prosseguir na
persecução.

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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

097. Processo: 1.30.001.005568/2015-15 Voto: 7771/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,
ART, 299). INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DE PROCURADOR
DA REPÚBLICA COM OFÍCIO NA PR/RJ. 1. Notícia de Fato instaurada na PR/RJ para apurar
possível  prática  do  crime  de  sonegação  fiscal  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  II)  atribuído  aos
representantes legais de empresa privada pela prática de interposição fraudulenta de terceiros no
registro de operações de comércio exterior. 2. A Receita Federal do Brasil apurou a interposição
fraudulenta de pessoas para a realização de operações de comércio exterior, com a ocultação dos
reais adquirentes. 3. O Procurador da República oficiante na PR/RJ entendeu, primeiramente, que
não havia conexão que justificasse a prevenção dos autos na PR/RJ, pois a sede da empresa
investigada está localizada em São Paulo. Além disso, considerando que a utilização de interposta
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pessoa jurídica na importação teria por trás a empresa real importadora, entendeu que os delitos
fiscais  dizem  precipuamente  respeito  a  esta  empresa,  a  qual  obteve  vantagem  com  tal
expediente,  e  assim,  declinou  da atribuição  para  a  PRM-São Paulo/SP.  4.  A Procuradora  da
República oficiante na PRM-São Paulo/SP suscitou conflito negativo de atribuições, por entender
que se trata de crime contra a fé pública (CP, art. 299), tendo em vista a inserção de informações
ideologicamente falsas,  em documento público denominado Declaração de Importação. Assim,
conforme  informações  contidas  nas  próprias  DI's,  o  local  de  registro  e  desembaraço  das
declarações de impostação foi na cidade de Itaguaí/RJ, sendo esse o local da consumação do
crime e que define a atribuição do Ministério Público Federal, pois o crime de falsidade ideológica
se consuma no momento da falsificação, sendo irrelevante o local do resultado. 5. No caso ora
analisado, apura-se a prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), que se consuma, em
regra,  com a inserção  de  informações inverídicas  no  documento,  independente  do  resultado.
Logo, aplica-se à presente hipótese o disposto no art. 69, I, c/c art. 70, 1ª parte, ambos do CPP,
de modo que a competência para processar e julgar o crime em comento deve ser fixada pelo
lugar  da  infração   onde  se  consumou   considerando  a  facilidade  para  angariar  elementos
probatórios de autoria e materialidade delitiva. 6. Ressalte-se, por oportuno, que, apesar de a
Receita Federal não ter feito referência ao subfaturamento das mercadorias importadas de modo
a configurar possível crime de descaminho, ainda assim a competência permaneceria no Rio de
Janeiro, visto que foi lá o local em que as mercadorias ingressaram no solo brasileiro (Itaguaí),
não havendo informação de apreensão em outro local.  7.  Atribuição de Membro do Ministério
Público Federal com ofício na Procuradoria da República no Rio de Janeiro (PR/RJ).

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.

098. Processo: DPF/RN-00784/2015-IP Voto: 7808/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (ART. 297, §4º DO CÓDIGO PENAL).
MPF: DECLÍNIO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  ENUNCIADO  27  DESTA  2ª  CÂMARA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL  PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática
do crime previsto no art. 297, § 4º do Código Penal. Omissão de registros em Carteira de Trabalho
e  Previdência  Social   CTPS,  por  empregador,  para  eximir-se  do  cumprimento  de  obrigações
trabalhistas e previdenciárias. 2. Enunciado nº 27 desta 2ª CCR: A persecução penal relativa aos
crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do Ministério Público
Federal, por ofenderem a Previdência Social. 3. Recentes precedentes do STJ, Terceira Seção:
CC  139.401/SP,  DJe  16/11/2015;  CC  133.832/SP,  DJe  01/10/2015;  CC  135.200/SP,  DJe
02/02/2015; CC 127.706/RS, DJe 03/09/2014. 4. Não homologação do declínio de atribuições e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

099. Processo: 1.29.000.003333/2016-92 Voto: 7922/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL 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,
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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
expediente do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de para apurar possível crime de aliciamento de
trabalhadores de um local  para outro do território nacional,  previsto no art.  207,  § 1º, do CP,
perpetrado em face de trabalhador recrutado na cidade de Pendências/RN e contratado para
trabalhar  na  construção  de  parques  eólicos  na  cidade  de  Santa  Vitória  do  Palmar/RS.  2.  A
Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  suas  atribuições,  ressaltando
orientação do STJ no sentido de que, não havendo lesão ao direito dos trabalhadores de forma
coletiva ou ofensa aos órgãos e institutos que os preservam, e, portanto, em âmbito individual,
não há falar em competência da Justiça Federal. 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.

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: 1.15.000.001810/2016-71 Voto: 7760/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).
ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PRECATÓRIO. REVISÃO ARQUIVAMENTO. LC
Nº 75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO.. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a possível
prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), consistente na alteração de contrato social
de  empresa  privada  que  ocasionaria  a  expedição  de  precatório  em  nome  de  pessoas
supostamente distintas da pessoa jurídica exequente, tendo a alteração ocorrido repentinamente.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento ao argumento de que não há
indícios do crime de falsidade ideológica, pois o fato de a empresa exequente ter sido extinta, com
baixa no CNPJ, não lhe retira o direito ao recebimento do precatório, estendendo-se tal direito aos
sócios sucessores. Ressalta, ainda, que os sócios em nome dos quais será expedido o precatório
são os mesmos que ingressaram com a ação de repetição de indébito tributário, bem como que a
Receita Federal esclareceu porque a empresa ainda constava como ativa na Junta Comercial do
Ceará. 3. Os sócios atuais da empresa exequente, em nome dos quais será expedido o precatório
no valor de R$ 447.602,53, são os mesmos sócios que se retiraram da sociedade empresária no
ano de 1993 e que ingressaram com a ação de indébito tributário, conforme se verifica do teor do
Décimo Aditivo ao Contrato Social acostado aos autos. À época, ocorreu a alteração da razão
social da empresa. 4. O fato de a empresa constar como ativa foi esclarecido pela Delegacia da
Receita  Federal.  Informou  o  referido  órgão  que  a  empresa,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
07.036.072/0001-38, foi baixada em 21/12/1993, a pedido do contribuinte. Assim, na época do
processamento da baixa da empresa no CNPJ, este era regido pela Instrução Normativa SRF nº
96, de 17/12/1980, na qual não havia a previsão legal da exigência do registro de encerramento
de suas atividades na Junta Comercial para o deferimento do pedido de baixa, o que passou a ser
obrigatório com a edição da Instrução Normativa SRF nº 82, de 30/06/1999. Por fim, informa que a
inscrição da empresa poderá ser restabelecida, a pedido do contribuinte, conforme previsto no art.
34,  da  Instrução  Normativa  RFB  nº  1634,  de  06/05/2016.  5.  O  Acórdão  que  determinou  a
expedição do precatório expôs que a extinção da empresa, com baixa no CNPJ, não constituiria
empecilho  para  que  ela  recebesse  o  pagamento  de  precatório,  referente  aos  valores  de
FINSOCIAL recolhidos a maior, em nome dos sócios sucessores. 6. O que ocorreu nos autos foi
uma alteração do quadro societário da empresa para os sócios primitivos, o que ocasionaria a
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expedição  do  precatório  em  nome  deles.  Desse  modo,  necessário  o  aprofundamento  das
investigações no sentido de se apurar as razões que levaram a tal modificação, visto que, de fato,
foi repentino o retorno dos primitivos sócios. 7. Esclareça-se, por oportuno, que não se está a
discutir  o  direito  da  empresa  ao  valor  do  precatório,  uma vez  que  decorre  de  coisa  julgada
material, tampouco a circunstância de ser ele expedido em nome dos sócios atuais, mas sim o
fato de ter sido realizada uma alteração no quadro societário que pode denotar eventual manobra
ilícita, visto que se transferiu o direito para outras pessoas físicas, aparentemente a título gratuito,
e se trata de alta quantia. 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.

101. Processo: 1.29.014.000274/2016-41 Voto: 7979/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CRÉDITO  RECONHECIDO  EM  SENTENÇA  TRABALHISTA.  MATERIALIDADE  DO  DELITO
EVIDENCIADA. ENUNCIADO Nº 63 DA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de
expediente  do  Juízo  da  Vara  do  Trabalho  de  Registro/SP,  para  apurar  possível  crime  de
sonegação previdenciária (CP, art. 337-A) por parte de empresa que figurou como reclamada nos
autos de ação trabalhista. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito,  ante  a  ausência  de  lançamento  definitivo  do  crédito  tributário  por  parte  de  autoridade
administrativa. 3. Havendo crédito tributário reconhecido judicialmente em sentença trabalhista,
desnecessária é a realização de outro lançamento pela autoridade administrativa tributária. 4. Em
tais casos, a sentença trabalhista definitiva condenatória ou homologatória do acordo, após sua
liquidação pelo contador do juízo,  define o valor do tributo e constitui o crédito, e o crime se
consuma após o transcurso do prazo legal para recolhimento dos valores devidos. 5. Enunciado
nº 63, da 116ª Sessão de Coordenação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (22/08/2016): A
sentença trabalhista transitada em julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua
liquidação,  constitui  definitivamente  o  crédito  tributário.  6.  Designação  de  outro  Membro  do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

102. Processo: DPF-UDI-00434/2015-INQ Voto: 7800/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possível  crime de furto  qualificado, tendo em vista a
apreensão de cartões de créditos clonados de contas vinculadas à Caixa Econômica Federal em
posse do investigado. CP, art. 155, §4º, II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª
CCR). Os fatos trazidos evidenciam, em verdade, a prática dos crimes de falsificação e uso de
documento particular falso (cartão de crédito) de correntistas da Caixa Econômica Federal. CP,
art. 304 c/c art. 298. Diligências apuraram que não havia processos internos na CEF referentes a
possíveis contestações de débitos nas contas dos titulares, o que denota ausência de prejuízo à
instituição financeira federal. Não há nos autos elementos que caracterizem eventual crime de
furto, uma vez que em depoimento o indiciado afirmou ter comprado os cartões de crédito de um
terceiro,  inclusive  sabendo  serem  destinados  à  fraude.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,
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serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

103. Processo: 1.10.000.000658/2016-95 Voto: 7781/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

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

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

104. Processo: 1.11.001.000368/2016-02 Voto: 7783/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  de  estelionato  (CP,  art.  171)  ou
apropriação indébita (CP, art. 168) praticado por advogada que representava a denunciante em
ação previdenciária e que não teria repassado os valores recebidos judicialmente. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A situação narrada envolve o representante
e  o  causídico,  tendo  a  advogada  contratada,  além  de  ter  informado  incorretamente  o  valor
recebido, somente teria repassado parte do montante à autora. Possível ocorrência do crime de
apropriação indébita. 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.

105. Processo: 1.23.001.000253/2016-99 Voto: 7923/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  de  comércio  de  medicamentos  sem
registro ou falsificados por empresa distribuidora sediada em Eldorado dos Carajás/PA. CP, art.
273,  §  1º-B,  I.  Revisão de declínio  de atribuições  (Enunciado  n°  32  2ª  CCR).  Remessa de
produtos verificada no âmbito interno. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a
justificar a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP,
Terceira Seção, DJe 27/03/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão,
11/05/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação do  declínio  em favor  do
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Ministério Público Estadual.

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

106. Processo: 1.30.001.003365/2016-67 Voto: 7975/2016 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 ameaça. CP, art. 147. A representante narra
que teria sofrido um atentado praticado pelo condutor de uma motocicleta que foi em sua direção
na rua e a ameaçou com uma arma de fogo. 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.

107. Processo: 1.30.001.003909/2016-91 Voto: 7928/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão com a finalidade de apurar suposta tentativa de estelionato. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato de que o denunciante teria recebido
um boleto no valor de R$ 408,00, apresentando como cedente ANPI Federal e como devedor o
particular,  sem qualquer autorização ou correspondente contratação de serviço.  Existência  de
aviso do INPI no sentido de que diversas entidades com nomes semelhantes tentaram simular
vínculos ou convênios com a autarquia federal, caso também da referida ANPI Federal. 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.

Outras deliberações(Declínio)

108. Processo: 1.11.001.000367/2016-50 Voto: 7833/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão por pessoa residente em Arapiraca/AL, relatando a abertura de empresa em seu nome,
com  o  uso  de  documentos  subtraídos  em  2009,  e  a  existência  de  débitos  junto  ao  INSS
decorrentes da fraude aplicada por terceiros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e
de  declínio  de  atribuição  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR).  1)  Possível  crime  de  sonegação
previdenciária. CP, art. 337-A. Valor sonegado inferior a R$ 10.000,00. Consoante entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos
tributários que não ultrapassem o limite previsto no art.  20 da Lei nº 10.522/02. Desse modo,
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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.  Ressalva  do
entendimento pessoal do Relator. Homologação do arquivamento. 2) No que se refere ao suposto
crime de falsidade ideológica,  incide o Enunciado nº 62 da 2ª  CCR (Não é da atribuição do
Ministério  Público  Federal  a  persecução  penal  relativa  aos  crimes  de  falsidade  documental
praticados perante Junta Comercial, por não ofenderem diretamente bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas). Inexistência de lesão direta a
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Não Provimento do recurso

109. Processo: 1.26.000.002462/2013-22 Voto: 7859/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. RECURSO DO INTERESSADO CONTRA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO
DE ARQUIVAMENTO PROFERIDA PELA 2ª CCR/MPF. ARQUIVAMENTO JÁ HOMOLOGADO.
RECURSO QUE NÃO APRESENTA ARGUMENTO CAPAZ DE AFASTAR A CONCLUSÃO DA
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. 1.  Trata-se de recurso do interessado
(representante)  contra  decisão  proferida  pela  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  que
homologou o arquivamento do presente feito, visto que não foram apurados indícios da suposta
atuação em quadrilha das empresas de capitalização, com a participação da Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP) e da Federação Nacional de Capitalização (FENACAP), em razão de
os  prêmios  dos  títulos  contemplados  e  não  comercializados  pertencerem  à  própria  pessoa
jurídica. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, tendo em vista
a  ausência  de  caracterização  de  crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  bem  como
inexistência de delito de competência estadual. Remessa à 2ª Câmara, com base no art. 62, IV, da
LC  nº  75/93.  3.  Na  585ª  Sessão  Ordinária,  realizada  em  07/10/2013,  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão deliberou, à unanimidade, pela não homologação do arquivamento. 4.
Irresignado, o noticiante apresentou recurso, requerendo que sejam encaminhados os autos ao
Conselho Institucional do MPF para análise. 5. A remessa não comporta conhecimento por este
Colegiado,  tendo  em  vista  o  tempo  decorrido  desde  a  homologação  do  arquivamento,  não
havendo embasamento jurídico para o encaminhamento dos autos ao Conselho Institucional do
Ministério  Público  Federal.  Da  leitura  do  recurso  interposto,  observa-se  que  o  representante
limitou-se a manifestar, de forma confusa, seu inconformismo em relação ao arquivamento dos
autos,  sem  acrescentar  fatos  novos  tampouco  fundamentos  jurídicos  que  viabilizem  sua
pretensão. 6. Não conhecimento da remessa. Arquive-se em definitivo no âmbito da Procuradoria
da República de Pernambuco.

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

Homologação de Arquivamento

110. Processo: DPF/AGA/TO-00250/2014-INQ Voto: 7841/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
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TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática de crime de  estelionato  contra  o  INSS.  CP,  art.  171,  §  3º.
Recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do respectivo titular, no período de
06/11/2002 a 28/01/2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em depoimento, o
filho do de cujus declarou que sacou apenas uma parcela do benefício para pagar as despesas do
funeral, não tendo sido ele quem efetuou os demais saques. Ausência de dolo específico de obter
vantagem ilícita em prejuízo da autarquia previdenciária. Retiradas que não ultrapassaram 3 (três)
parcelas. Conduta materialmente atípica. Incidência do princípio da insignificância. Valores que
são utilizados, em regra, para custear despesas com dívidas, medicação e funeral do titular do
benefício. Observância da Orientação nº 4 da 2ª CCR/MPF. 2) Em relação aos outros saques, não
se  constataram indícios  de  autoria  e  de  materialidade.  Infrutíferas  diligências  realizadas  pelo
INSS.  Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da
autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências. 3) Homologação
do arquivamento.

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

111. Processo: DPF/MS-0052/2016-INQ Voto: 7817/2016 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do delito de lavagem de capitais,
supostamente  praticado  por  investigado  que  foi  indiciado  em  outro  inquérito,  por  integrar
organização criminosa no âmbito  do INCRA/MS,  a  qual,  no período de 2007 a 2009,  cobrou
propina pela comercialização e regularização de lotes de reforma agrária no assentamento Santo
Antônio. Lei nº 9.613/98, art. 1º. As suspeitas de lavagem de dinheiro eram baseadas na aquisição
de  um  veículo  Ford  Fiesta,  ano  2009,  e  na  construção  parcial  de  uma  casa  na  cidade  de
Panorama/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não foram encontrados indícios
de ocultação dos referidos bens ou simulação de operações em nome de laranjas. Os bens acima
mencionados  estavam relacionados  na  Declaração  de  Imposto  de  Renda  do  investigado.  As
declarações de imposto de renda de seus familiares foram acostadas aos autos, não havendo
nelas nenhum lançamento suspeito. A evolução patrimonial do investigado está compatível com a
única fonte de renda declarada. O referido veículo encontra-se apreendido e a casa construída
sequestrada  nos  autos  originais.  Não foi  identificada  nenhuma manobra  com a  finalidade  de
ocultar ou dissimular a origem do dinheiro recebido a título de propina pelo investigado, sendo que
ele próprio admitiu que receber entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 por cada lote regularizado, valor
que ainda seria dividido com os outros coautores. Os fatos atinentes ao recebimento da propina
estão sendo apurados em outro inquérito policial. Ausência de suporte probatório mínimo. Falta de
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

112. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000060-0-INQ Voto: 7785/2016 Origem: GABPRM1-CARJ - 
CARLOS ALBERTO DOS RIOS 
JUNIOR

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

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

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

113. Processo: 1.10.000.000609/2016-52 Voto: 7836/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o denunciante solicita novas apurações acerca do homicídio envolvendo um ex-
Governador do Estado do Acre, ocorrido na madrugada do dia 16/05/1992, em São Paulo/SP.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Informação de que o referido crime teve
ligação com a obra do Canal da Maternidade, executada naquele Estado, bem ainda que, no dia
dos fatos, havia funcionários da construtora responsável pela obra no mesmo andar do hotel em
que se encontrava o ex-Governador.  Eventual ilícito cometido por funcionários da empresa já
alcançado pela prescrição da pretensão punitiva. Decurso de mais de 24 (vinte e quatro) anos da
data  do  delito,  ocorrido  na  cidade  de  São  Paulo/SP.  Competência  da  Justiça  Estadual  para
conhecer  dos  fatos.  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.

114. Processo: 1.14.000.002076/2016-02 Voto: 7943/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a suposta prática, pelo prefeito do
Município de Lapão/BA, de crime eleitoral tipificado no Código Eleitoral, art. 350, consistente na
ocultação  de  valores  gastos  com  empresa  de  publicidade  em  campanha,  por  ocasião  da
prestação de contas referentes às eleições de 2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Consta nos autos cópia  da sentença proferida em ação eleitoral  instaurada para
apurar  as  prestações  de  contas  do  gestor  municipal,  julgando-as  regulares.  Em que  pese  o
investigado não ter  informado em sua prestação de contas a  realização de despesas com a
empresa de publicidade, estas foram declaradas e detalhadas na prestação de contas do comitê
municipal do PSD de Lapão/BA, conforme documentação apresentada, o que afasta os apontados
indícios da omissão de despesas. O representado fez constar em sua prestação de contas o
recebimento de doação do aludido comitê financeiro partidário, não restando configurada omissão
no  fluxo  financeiro  de  campanha  nesse  aspecto.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada  na
hipótese. Homologação do arquivamento.

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

115. Processo: 1.14.000.002414/2016-06 Voto: 7843/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de roubo por dois indivíduos
armados contra  dois  carteiros motorizados,  ocorrido no bairro  de Pero Vaz,  Salvador/BA,  em
14/10/2015.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conforme se  extrai  da
documentação acostada ao feito, os carteiros da EBCT não foram capazes de reconhecer os
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autores  do  delito  ou  de  fornecer  características  biométricas  suficientes  para  viabilizar  a  sua
posterior  identificação.  Ausência  de  linha  investigativa  apta  a  revelar  a  autoria  do  crime.
Homologação do arquivamento.

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

116. Processo: 1.14.000.002954/2016-81 Voto: 7916/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do desdobramento do Inquérito Civil nº 1.14.000.002214/2015-
64, para apurar possível responsabilidade criminal em razão da transferência irregular da outorga
de autorização para exploração de serviço de radiofusão comunitária, em afronta ao disposto no
art. 12 da Lei nº 9.612/1998, cuja representação que deu início ao inquérito civil foi formulada
perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Oficiada, a ANATEL informou que a associação comunitária denunciada possui autorização para
explorar o serviço de radiofusão comunitária, estando sob apuração possível descumprimento de
regras pertinentes às finalidades da radio comunitária e à impossibilidade de transferência da
outorga,  condutas  que  não  são  crimes.  O  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia,  Inovações  e
Comunicações,  também  oficiado,  informou  que  o  quadro  diretivo  da  citada  associação  foi
constantemente alterado, mas, de acordo com as atas emitidas, todas as alterações ocorreram
em conformidade com as previsões do Estatuto Social.  Os fatos noticiados não configuram o
delito previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97, embora possam evidenciar, caso seja comprovados,
violação às regras atinentes à exploração de serviço de radiofusão. Materialidade delitiva não
evidenciada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO.

117. Processo: 1.15.000.001760/2015-41 Voto: 7740/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  (LEI  Nº
8.429/92). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. LC Nº 75/93, ART. 62, IV. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE  ATOS  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PARTE  DAS  CONDUTAS  NÃO  SE
MOSTRARAM  RELEVANTES  SOB  O  PONTO  DE  VISTA  CRIMINAL.  HOMOLOGADO  O
ARQUIVAMENTO PARCIAL PELA 5ª CCR. REMESSA À 2ª CCR PARA ANÁLISE DA MATÉRIA
CRIMINAL.  HOMOLOGAÇÃO  DO ARQUIVAMENTO.  ENCAMINHEM-SE OS AUTOS À  PRM-
RECIFE/PE  PARA  ANÁLISE  DO  SUPOSTO  CRIME  FISCAL  DECORRENTE  DE
ENQUADRAMENTO  INADEQUADO  DA EMPRESA COMO  MICROEMPRESA ANTE  O  SEU
FATURAMENTO ELEVADO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado em
virtude  de  representação  formulada  por  vítima de  furto  dentro  do estacionamento,  noticiando
irregularidade relacionadas à empresa que opera os serviços de estacionamento do aeroporto de
Fortaleza/CE. As supostas irregularidades seriam: 01) má prestação no serviço, haja vista que a
empresa  não  está  cumprindo  o  que  foi  contratado,  não  oferecendo  segurança,  uma  sala
disponível  para  tratar  de  qualquer  eventualidade,  não  possuindo  monitoramento  de  câmeras,
protocolo,  aos  clientes;  02)  a  empresa  é  uma  ME  e  possui  um  contrato  de  mais  de  R$
44.000.000,00  (quarenta  milhões  de  reais);  e  03)  a  INFRAERO  ao  ser  procurada  nada  fez,
deixando de ter uma postura fiscalizadora do poder público e passando a defender os atos de
negligência  da  empresa,  por  exemplo,  falta  de  crachá,  fardamento,  inexistência  de  sala  de
atendimento  dos  clientes.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento
parcial do presente procedimento, apenas em relação aos itens 01 e 03 da representação, tendo
em vista  a  não  caracterização  de  qualquer  ato  de  improbidade,  bem como em razão  de as
condutas não se mostrarem relevantes sob o ponto de vista criminal. Já em relação ao item 02,
entendeu o membro do MPF que o fato deve ser investigado pela PRM-Recife/PE, uma vez que a
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licitação  que  gerou  a  prestação  do  serviço  ocorreu  na  capital  pernambucana,  onde  existe  a
comissão de licitação que realizou o Pregão Presencial 087. Além disso, a Justiça Federal de
Pernambuco (9ª Vara) é que decidiu a lide envolvendo as empresas que participaram do certame,
cujo processo está em fase recursal. 3. Homologado o arquivamento parcial pela 5ª Câmara de
Coordenação  e  Revisão  ante  a  ausência  de  indícios  de  ato  de  improbidade  administrativa.
Remessa  a  esta  Câmara  revisional  para  análise  da  matéria  criminal.  4.  As  supostas
irregularidades apontadas nos itens 01 e 03 não se mostraram relevantes sob a ótica penal, uma
vez  que,  considerando  as  diligências  realizadas,  não  restaram  caracterizados  elementos  de
tipicidade  penal.  5.  Em  relação  à  investigação  do  possível  crime  fiscal  decorrente  do
enquadramento  inadequado  da  empresa  como  ME,  considerando  seu  faturamento  elevado
noticiado  nos  autos  (item  02),  foi  promovido  o  declínio  interno  de  atribuição  para  a  PRM-
Recife/PE, tendo em vista que a licitação para a prestação do serviço de estacionamento no
aeroporto de Fortaleza/CE foi realizada em Recife/PE e lá devem ser investigadas as possíveis
irregularidades nesse aspecto. 6. Homologação do arquivamento. 7. Encaminhamento dos autos
à Procuradoria da República em Recife/PE para análise do fato pertinente ao enquadramento da
empresa  como  ME  e  possíveis  consequências  penais  ou  de  improbidade  administrativa
decorrentes.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.17.000.001268/2016-81 Voto: 7946/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em representação apresentada pela Presidente Interina do
Conselho  Regional  de  Ordem dos  Músicos  do  Brasil  no  Espírito  Santo,  noticiando  que  vem
sofrendo intimidação, constrangimento e assédio moral, mediante publicações em redes sociais e
e-mails. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos narrados denotam que
estaria  ocorrendo  no  órgão  um  certo  descontentamento  por  parte  de  alguns  membros  do
Conselho em relação ao pleito eleitoral  em andamento. Foi  oficiada a representante para que
descrevesse com exatidão as  condutas praticadas e indicasse os autores  das manifestações
supostamente  injuriosas  e  difamatórias  contra  ela.  Em  resposta,  ela  esclareceu  que  restou
finalizada a apuração do pleito eleitoral, não perpetuando as manifestações caluniosas por parte
dos autores citados, não possuindo mais interesse em dar prosseguimento à representação que
embasou  a  presente  notícia.  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.

119. Processo: 1.18.000.003480/2016-46 Voto: 7789/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado com o escopo de acompanhar a prisão em flagrante de
sete investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art.
16 da Lei nº 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). O Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás proferiu decisão
declinando a competência para o processo e julgamento dos fatos objeto da prisão em flagrante
para a Justiça Estadual da Comarca de Trindade/GO. Exaurimento do objeto do presente feito.
Homologação do arquivamento.

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

120. Processo: 1.21.000.000435/2016-44 Voto: 8081/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  dois  Relatórios  de  Inteligência  Financeira  (RIF),
comunicando a ocorrência de movimentação financeira atípica, de que trata a Lei nº 9.613/98, por
seis pessoas físicas e duas microempresas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências  preliminares  realizadas  pela  autoridade  policial,  não  havendo,  contudo,  resultado
expressivo quanto à análise das operações financeiras. Ausência de elementos de informação
suficientes à abertura de inquérito policial, notadamente no que se refere à ocorrência de infração
penal antecedente. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

121. Processo: 1.24.000.001270/2016-16 Voto: 7792/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de denúncia formulada perante a Sala de
Atendimento  ao  Cidadão,  informando acerca  da  possível  prática  do  crime  de  estelionato  em
desfavor do INSS. CP, art.  171,  § 3º.  O representante noticia que após o falecimento de seu
genitor, no ano de 1991, sua então madrasta teria omitido da Autarquia Previdenciária a existência
dele,  que era menor à época, e com isso teria  recebido fraudulentamente a integralidade da
pensão por morte que deveria ser dividida entre ambos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Considerando as informações dadas pelo INSS, o óbito do instituidor do benefício
ocorreu em 12/03/1991, quando o representante contava com 19 anos (nasceu em 14/03/1972),
sendo que a maioridade civil à época era de 21 anos. Tendo o representante perdido a condição
de beneficiário ao completar 21 anos, em 14/03/1993, verifica-se que já transcorreram mais de 12
(doze) anos desde a data do último recebimento indevido. Pena máxima cominada de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade do
ilícito penal. CP, arts. 107, IV, e 109, III. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

122. Processo: 1.25.000.003992/2016-78 Voto: 7976/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de violação de correspondência (Lei  nº
6.538/78, art. 40). Funcionários dos Correios em Ibaiti/PR constataram ruptura no invólucro de
objeto postado no Centro de Tratamento e Encomendas de Curitiba/PR no dia 22/06/2016. Foi
constatado que o mencionado objeto estava aberto e sem conteúdo, tendo sido lavrado Termo de
Constatação. Não foi registrada nenhuma reclamação por meio dos canais de relacionamento dos
Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há certeza quanto ao local do
cometimento  do  crime,  considerando  que  em  Ibaiti/PR  foi  constatada  a  violação  do  pacote,
podendo a consumação ter ocorrido em outra localidade. Ausência de imagens de câmera de
segurança  aptas  a  identificar  quem  teria  manuseado  a  encomenda.  Inexistência  de  indícios
mínimos  de  autoria.  Inviabilidade  de  novas  diligências.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
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no art. 18 do CPP.

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

123. Processo: 1.25.008.000661/2016-14 Voto: 7834/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de expediente  da Delegacia  de Polícia  Federal  em Ponta
Grossa/PR,  dando  conta  de  solicitação  de  instauração  de  inquérito  policial  por  parte  de
companhia ferroviária,  objetivando apurar ilícitos supostamente cometidos por indígenas da TI
Queimadas.  Relato  de  suposta  prática  dos  crimes  de  ameaça,  de  furto  (de  maquinários,
equipamentos, soja, milho e combustíveis),  bem como de dano a equipamentos essenciais ao
bom funcionamento da malha viária.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Requisição de instauração de IPL para investigar os fatos ocorridos em 22 e 26/08/2016 (ameaças
perpetradas  por  20  índios  e  ameaça  de  morte  a  fiscal  e  vigilante  que  prestam  serviços  à
companhia  ferroviária,  respectivamente).  Em  relação  aos  demais  fatos,  não  foi  possível
reconhecer que foram praticados por indígenas ou se guardam alguma correlação com eventual
disputa  sobre  direitos  indígenas.  Condutas  delituosas  aparentemente  atribuídas  à  população
indígena pelo simples fato de terem sido cometidos no interior ou nos arredores da TI Queimadas.
Dano  moral  coletivo  à  comunidade  indígena  reconhecido  nos  autos  de  ação  civil  pública
(5000073-87.2010.4.04.7015), haja vista que as acusações de furto das composições durante as
paradas no ponto de desvio ou pátio de cruzamento reforçam o preconceito existente contra os
indígenas na região, o que lhes causam mal-estar coletivo, constrangimento moral e abalo da
identidade cultural. Ausência de indícios concretos de autoria quantos aos delitos de furto e de
dano. Homologação do arquivamento.

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

124. Processo: 1.25.008.000723/2016-80 Voto: 8080/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS.
CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Investigada que, na
condição de beneficiária de pensão por morte rural desde 12/1984, requereu a concessão de nova
pensão com a opção da mais vantajosa, sendo então deferido novo benefício,  com início em
04/2013. Constatação de recebimento em duplicidade das pensões durante o período de 04 a
06/2012. Notificação da autarquia em relação à irregularidade do benefício, tendo a investigada se
prontificado de imediato a devolver o valor. Informação da equipe de Monitoramento Operacional
de  Benefícios  (MOB)  de  que  os  valores  foram  integralmente  devolvidos.  Caso  em que  não
demonstrada conduta voluntária e consciente descrita no tipo penal referido. Ausência de dolo.
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.

125. Processo: 1.28.000.001020/2015-56 Voto: 7822/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível desvio de finalidade de recurso no âmbito do
PRONAF, na modalidade Crédito Agroamigo. CP, art. 171, caput e §3º. Lei nº 7.492/86, art. 20.
Suposta cobrança indevida de taxa aos agricultores beneficiários do referido programa. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiados o Presidente do Sindicato Rural de Serra
de São Bento/RN, o Diretor-Geral do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural  EMATER
e o Superintendente do Banco do Nordeste do Brasil no Rio Grande do Norte, não foram obtidas
informações que evidenciassem irregularidades, sendo afirmado que existe fiscalização periódica
por parte do banco para que haja a correta atuação do agente de crédito no Município de São
Bento/RN, não havendo conhecimento de qualquer cobrança indevida por parte dos responsáveis
pela concessão do crédito. A reclamante foi oficiada para ter ciência das diligências, bem como
para  informar  se  as  irregularidade  por  ela  apontadas ainda  persistiam,  mas não  foi  possível
localizá-la. Não restou comprovada a ocorrência dos delitos descritos na representação. Falta de
justa causa para dar continuidade à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

126. Processo: 1.29.000.000674/2016-14 Voto: 7766/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de tergiversação. O advogado investigado seria o Presidente do
Sindicato  que  firmou  convenção  coletiva  de  trabalho,  da  qual  judicialmente  o  escritório  de
advocacia do qual é sócio pleiteia a nulidade em juízo e defende o reclamante.(CP, art.  355,
parágrafo  único).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  As  diligências  realizadas
afastam a ocorrência do delito em comento. O causídico investigado, em que pese seja sócio do
escritório de advocacia que pleiteia a nulidade de algumas cláusulas de convenção coletiva de
trabalho,  não  firmou  as  petições  iniciais  trazidas  aos  autos.  Conforme  afirmação  do  próprio
Sindicato  à  Procuradoria  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região,  algumas  cláusulas  do  acordo
coletivo de trabalho firmado pelo sindicato com a empresa são repetidas desde a implantação da
fábrica  em Gravataí  em 1977,  quando  o  sindicato  que  representava  os  trabalhadores  era  o
Sindicato de São Leopoldo. A cláusula invocada pela Juíza do Trabalho, que se refere ao intervalo
de 30 minutos,  existia antes mesmo do advogado investigado ter  assumido a presidência do
Sindicato. O que foi postulado na ação trabalhista, e que ensejou a notícia, é a inaplicabilidade de
algumas  cláusulas  do  acordo  coletivo  em razão  de  irregularidades  praticadas  pela  empresa.
Garantir direitos ao trabalhador é justamente a função do sindicato. Não há elementos nos autos
que denotem que o causídico tenha patrocinado interesses antagônicos. Falta de justa causa para
o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

127. Processo: 1.29.000.003583/2016-22 Voto: 7927/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  anônima  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, relatando que pessoa residente no bairro Jardim Botânico, em Porto
Alegre/RS,  foi  vista  transportando  sacolas  de  dinheiro,  possui  sítios  e  apresentou  um
enriquecimento no curso de quatro a cinco anos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligências preliminares realizadas pela Polícia Federal,  que não localizou informações de
natureza criminal sobre a pessoa noticiada. Ausência de indícios mínimos da prática de crimes
contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  ou  de  lavagem  de  ativos.  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.

128. Processo: 1.29.002.000357/2016-70 Voto: 7924/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  relatando  possível  prática  do  crime  de  estelionato  previdenciário,  em  virtude  do
recebimento do benefício  de auxílio-doença concomitante  ao exercício  de atividade laborativa
remunerada.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Insuficiência de dados relativos à pessoa representada. Notificado, o denunciante não prestou as
informações complementares solicitadas.  Ausência de elementos de prova aptos a embasar o
prosseguimento  do  presente  apuratório.  Materialidade  delitiva,  de  plano,  não  evidenciada.
Homologação do arquivamento.

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

129. Processo: 1.30.001.003797/2012-44 Voto: 7835/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Apuração das
circunstâncias do desaparecimento do dissidente político  ARMANDO TEIXEIRA FRUCTUOSO
durante o período de regime militar (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume III, Mortos
e Desaparecidos Políticos, p. 1780/1782). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Vítima que teria sido capturada durante operação realizada por agentes do DOI-CODI em bairro
da zona norte do Rio de Janeiro, em 30/08/1975, na ocasião em que se dirigia para um encontro
com outro membro de agremiação política. Muito embora a materialidade do crime de sequestro,
seguido de possível homicídio da vítima, esteja satisfatoriamente demonstrada por depoimentos
testemunhais e por documentos, não possível identificar os autores do desaparecimento. Agentes
que  teriam  participado  do  sequestro  ou  das  sevícias  não  reconhecidos  pelas  testemunhas.
Interrogatórios  conduzidos  por  agentes  encapuzados.  Documentos  constantes  do  Arquivo
Nacional, ademais, revelaram que os interrogadores não eram identificados, mas apenas a equipe
responsável pelo ato. Caso em que não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo
decurso  do  tempo,  seja  pela  dificuldade  de  identificação  dos  possíveis  autores  intelectuais  e
executores.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

130. Processo: 1.30.001.003827/2012-12 Voto: 7978/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Apuração das
circunstâncias da morte do dissidente político CÉLIO AUGUSTO GUEDES durante o período de
regime militar (Comissão Nacional da Verdade, Relatório,  Volume III,  Mortos e Desaparecidos
Políticos, p. 996/998). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que
pessoa essencial para o esclarecimento dos fatos não foi localizada. Inviabilidade de realização
de laudo pericial apto a desconstituir a versão de que a vítima teria cometido suicídio. Caso em
que não  há elementos  suficientes  de autoria  delitiva,  seja  pelo  decurso  do  tempo,  seja  pela
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dificuldade  de  identificação  dos  possíveis  autores  intelectuais  e  executores.  Inexistência  de
diligências outras capazes de modificar o panorama probatório atual. Aplicação da Orientação n°
26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

131. Processo: 1.30.002.000014/2016-94 Voto: 7837/2016 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 representação formulada por meio da Sala de Atendimento
ao Cidadão a fim de apurar possíveis irregularidades na confecção de laudo médico pericial por
parte de médico contratado como assistente técnico pela empresa reclamada, nos autos de ação
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). A análise das documentações
apresentadas inicialmente e posteriormente pelo representante,  assim como no caso da outra
representação que investigou a prática da mesma conduta por outro médico na mesma ação
trabalhista, não apontam para a prática de crime de falsidade documental por parte do médico. A
matéria trazida nos presentes autos é a mesma debatida em outro procedimento já arquivado de
ausência de materialidade, só que em relação a outro médico atuante na mesma reclamação
trabalhista. Restou comprovado que a incapacidade alegada pelo representante foi fruto de uma
cirurgia mal sucedida na coluna e não por acidente de trabalho, não havendo que se falar em
falsas declarações por parte dos médicos na confecção dos laudos periciais que embasaram a
sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Macaé/RJ. O que se
infere das informações trazidas é que o representante, irresignado com o resultado da reclamação
trabalhista, busca por outras vias alterar o resultado da apreciação feita pela Justiça do Trabalho,
não  tendo  sido  identificado  nenhum  indício  de  crime  de  competência  federal.  Ausência  de
materialidade delitiva. 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.

132. Processo: 1.34.001.003124/2016-79 Voto: 7939/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado de ofício  a  partir  do envio,  pelo  Conselho de
Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda (COAF), de Relatório de Inteligência
Financeira  (RIF),  comunicando  operações  financeiras  suspeitas  (COS),  referentes  às  duas
pessoas jurídicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal
informou  que  inexiste  procedimento  administrativo  fiscal  em  aberto,  as  empresas  possuem
domicílio fiscal em Santos/SP, estando sob a jurisdição administrativa da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Santos/SP e, com base nas informações do RIF, houve a inclusão de uma
das  empresas  citadas  no  cronograma  de  fiscalização  para  apurar  a  origem  dos  recursos
empregados  em comércio  exterior,  cuja  ação  fiscal  será  iniciada  dentro  da  rotina  normal  de
trabalho do referido órgão fiscal. Os fatos noticiados, por si sós, não embasam o prosseguimento
das  investigações.  Ausência  de  suporte  probatório  mínimo.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

133. Processo: 1.34.025.000145/2014-01 Voto: 7925/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de
sonegação  previdenciária  por  parte  de  empresa  de  transporte  coletivo  de  passageiros,
estabelecida no município de Itapira/SP. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Inexistência de repercussão penal quanto aos DEBCADs nºs 51.002.671-0 e
51.002.675-2 (no primeiro caso pelo fato de o débito ter sido administrativamente afastado e no
segundo caso pela  circunstancia  de se tratar  de crédito  alusivo  à multa  administrativa  e não
tributo.  Possibilidade  de  deflagração  da  persecução  penal  relativamente  ao  DEBCAD  nº
37.344.423-0.  Informação da Delegacia  da Receita  Federal  em Limeira/SP de que o referido
débito ainda aguarda sorteio na Câmara Superior. Constituição definitiva do crédito tributário não
verificada.  Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Homologação  do
arquivamento.

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

134. Processo: 1.35.000.001484/2016-17 Voto: 7793/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  ocorrência  de  incitação  à  misandria  (ódio,
aversão, preconceito ou desprezo a pessoas do sexo masculino) e depredação do patrimônio
público por meio de pichação. CP, art. 286. CP, art. 163, parágrafo único, III. Pichação de frase
que sugere  manifestação  de ódio  no  muro  da Universidade  Federal  de  Sergipe.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A expressão pichada não incita a prática de delito de
modo a configurar o crime do art. 286 do CP. Já foi realizada nova pintura do local depredado, não
sendo  identificados  os  autores  do  dano.  Ausência  de  testemunhas  ou  vestígio  material  que
possam auxiliar na descoberta da autoria do ilícito. Inexistência de linha investigativa capaz de
modificar o panorama probatório. Homologação do arquivamento.

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

135. Processo: 1.35.000.001630/2016-04 Voto: 7840/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  irregularidade  na  solicitação  e  emissão  de
passaporte brasileiro em nome de cidadão português que teria informado nacionalidade brasileira
no formulário de requerimento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Analisando o
termo de declaração e a documentação acostada aos autos, não há indícios da prática de crime,
sendo configurado um engano na solicitação do documento baseada na declaração de igualdade
e de outorga do gozo de direitos políticos que os cidadãos portugueses detêm perante o Estado
Brasileiro.  O passaporte  emitido  erroneamente  foi  devidamente  retido  pela  autoridade  policial
federal. Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução
penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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136. Processo: 1.35.000.001679/2016-59 Voto: 8079/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de desobediência por parte de
gerente de dois estabelecimentos comerciais, que teria descumprido ordem judicial nos autos de
processo trabalhista que tramitou perante o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE. CP, art.
330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O investigado, em 12/08/2016, protocolou
expediente perante o Juízo noticiante, em resposta a três ofícios, esclarecendo, em suma, que as
empresas  notificadas  não  possuíam  vínculo  com  a  pessoa  jurídica  executada  no  processo
trabalhista. Informação de que o gerente deixou de responder tempestivamente ao primeiro ofício
por não ter créditos a bloquear e, por consequência, não dispor de informações para prestar ao
Juízo. Ausência de indícios aptos à configuração do crime de desobediência. Conduta omissiva
não  evidenciada.  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.

137. Processo: 1.36.000.000688/2016-95 Voto: 7784/2016 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 benefício previdenciário pela investigada, na condição de segurada especial.
CP,  art.  342.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais  inconsistências
verificadas no depoimento de testemunha que apenas retratou 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

138. Processo: SRPF-AP-00062/2016-INQ Voto: 7985/2016 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 suposta prática dos crimes de estelionato e extorsão. CP,
art. 158 e art. 171. O proprietário de empresa contratada em 2015 pela Associação dos Servidores
da  Polícia  Federal  do  Amapá   ASPF/AP  para  angariar  recursos  para  custear  despesas  da
delegação  dos  servidores  da  Polícia  Federal  no  XIII  Jogos  Nacionais  de  Integração  dos
Servidores da Polícia Federal teria ameaçado e coagido empresários para que estes doassem os
valores à associação. CP, art. 158 e art. 171. Revisão de arquivamento parcial (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências efetivadas a fim de identificar se as pessoas que auxiliaram o investigado eram
agentes  públicos,  bem  como  se  as  doações  foram  realizadas  mediante  ameaças  ou  sob
promessas  de  qualquer  vantagem.  Os  elementos  colhidos  não  apuraram  a  participação  de
qualquer  servidor  público,  tampouco  a  prática  de  delito  contra  a  administração  pública.  O
Presidente da Associação dos Servidores da Polícia Federal do Amapá/AP informou que tanto ele
como os servidores da PF não tiveram contato com os patrocinadores. O proprietário da empresa
contratada declarou que somente ele negociava com os empresários e que isso acontecia sem
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qualquer investida intimidativa. As pessoas que fizeram doações não souberam identificar quem
estaria na companhia do proprietário da empresa no momento da captação dos recursos, assim
como  informaram  que  os  patrocínios  ocorreram  sem  exigência,  coação  ou  promessa  de
favorecimento. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal quanto aos delitos de
estelionato e extorsão. Homologação do arquivamento parcial. Prosseguimento das investigações
em  relação  às  notícias  de  que  o  proprietário  da  empresa  contratada  apresentava-se  como
servidor da Polícia Federal no momento da captação dos patrocínios.

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

139. Processo: JF/BSQ/SC-5005476-
77.2014.4.04.7215-INQ - Eletrônico 

Voto: 8098/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
BRUSQUE

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

Ementa: IPL. SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO E DE ESTELIONATO PRATICADOS
EM  DESFAVOR  DA CEF  E  DE  PARTICULAR.  FORMALIZAÇÃO  DE  03  CONTRATOS  DE
CARTÃO  DE  CRÉDITO  MEDIANTE  FRAUDE.  POSTERIOR  USO  DAS  TARJETAS.  MPF:
PEDIDO  DE  DECLÍNIO  DO  APURATÓRIO  EM JUÍZO.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.
REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO ART. 28 DO CPP.
DECLÍNIO INADEQUADO. LESÃO QUE SUPERA MERO INTERESSE PATRIMONIAL. ALÉM DE
CONDENADA NO ÂMBITO CÍVEL, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL FOI LUDIBRIADA
QUANDO DA EXPEDIÇÃO DAS TARJETAS MAGNÉTICAS. PREJUÍZO A SERVIÇO FEDERAL.
INTERESSE DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 122 DO STJ EM RELAÇÃO
AO  ESTELIONATO  PERPETRADO  EM  DESFAVOR  DO  PARTICULAR.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial
que foi instaurado para apurar possíveis crimes de estelionato majorado e de estelionato (CP, art.
171, § 3º, e 171, caput) praticados em desfavor da Caixa Econômica Federal e de particular, tendo
em vista realização de 03 (três) contratos de cartão de crédito perante a instituição financeira,
mediante fraude, e posterior  uso das tarjetas,  causando danos patrimoniais ao particular,  que
teve,  ainda,  negativado  seu  nome  junto  a  serviço  de  proteção  a  crédito  e  à  CEF,  que  foi
condenada, no âmbito cível, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização ao
correntista.  2.  Pedido de declínio  do apuratório  em Juízo ao Ministério  Público Estadual  pelo
Procurador oficiante, com amparo na ausência de interesse federal  no feito,  havendo, tão só,
prejuízo  econômico  suportado  pelo  particular  correntista.  3.  Discordância  do  Magistrado,  que
indeferiu o pleito ministerial, assinalando estar presente interesse da União, por ter sido a CEF
responsabilizada objetivamente, na seara cível, ao pagamento de danos ao particular. 4. Remessa
dos autos a este Colegiado (aplicação analógica ao art. 28 do CPP). 5. Declínio inadequado. 6.
Lesão que supera mero interesse patrimonial. Além de condenada no âmbito cível, ao pagamento
de de indenização, por uso indevido de cartões de crédito não solicitados pelo próprio correntista
e utilizados por terceiro indevidamente, a instituição financeira federal foi ludibriada quando da
expedição das tarjetas magnéticas (realização de 03 contratos mediante fraude). 7. Prejuízo a
serviço  federal.  Interesse  da  União  evidenciado.  8.  Aplicação  do  Verbete  Sumular  nº  122  do
Superior Tribunal de Justiça em relação ao estelionato perpetrado em desfavor do particular. 9.
Designação de outro Membro do MPF para prosseguir nas 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.

140. Processo: JF/MG-0011850-44.2014.4.01.3800- Voto: 8092/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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INQ SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Inquérito policial. Envio de ofício ao Ministério Público Federal pelo Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S/A  BDMG. Identificação de propostas ou processos de concessão de crédito com
indícios de fraude, vinculados a sociedades empresárias com sede nas cidades de Unaí, Arinos e
Urucuia, consistente na apresentação de comprovantes de autoatendimento do Banco do Brasil
sem identificação do cliente/conta,  fora  dos padrões ou sem identificação do banco, além de
certidões  de  imóveis  rurais  semelhantes  ou  idênticos,  não  reconhecidos  pelos  Cartórios  de
Registro de Imóveis da região, de faturamento informado à SEF/MG com abrupta varação e da
declaração do Imposto de Renda 2012/2013 dos sócios com alto valor patrimonial, já existente no
exercício anterior,  contudo sem o número do recibo do IR 2011/2012. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Diligência. Informações do BDMG de que as
propostas  e  concessões  de  créditos  foram  encaminhadas  diretamente  pelas  empresas
proponentes, sem intermediação de correspondentes bancários, e de que os contratos de crédito
referidos possuíam natureza de empréstimo para capital de giro, sem apresentarem destinação
específica na utilização de recursos. Modalidade de crédito sem direcionamento, onde o cliente do
banco  recebe  os  valores  e  pode  aplicá-los  em  qualquer  fim  que  deseje,  diversamente  do
financiamento a que versa os artigos 19 e 20 da Lei 7.492/86. Crime contra o Sistema Financeiro
não configurado. Falsum documental que se deu em detrimento de instituição pública estadual,
responsável  pela  análise dos clientes,  a  única  vítima a arcar  com os prejuízos.  Ausência  de
ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

141. Processo: JF-RJ-2016.51.01.508058-9-PIMPCR Voto: 8141/2016 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. Representação. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65) atribuído
a Fiscal da Secretaria Municipal de Ordem Pública  SEOP. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ilícito penal que é atribuído a agente público municipal.
Ausência  de  ofensa  direta  e  específica  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União,  ou  de  suas
autarquias ou empresas públicas. Inexistência de elementos capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

142. Processo: DPF/URA-00134/2014-INQ Voto: 8089/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG

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

Ementa: Inquérito  policial.  Supostos  crimes  de  falso  testemunho  (CP,  artigo  342).  Testemunhas  de
reclamatória trabalhista que afirmaram, em Juízo, terem laborado juntamente com o reclamante
em construção  de  piscina  em datas  distintas  entre  si  e  entre  a  data  declarada  pelo  próprio
reclamante. Promoção de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República
oficiante,  com  amparo  na  ausência  de  dolo  nas  condutas  perpetradas.  Discordância  do
Magistrado.  Remessa  dos  autos  vieram  a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do

63



Ata da 667ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00348571/2016

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
comprovação de que os investigados tivessem 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 avaliaram de forma imprecisa a realidade
fática, que, inclusive, data de longos anos (possivelmente, do ano de 2009). 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 que denotam simples diferença de percepção sensorial e
cognitiva acerca de fatos narrados. Pela teoria subjetiva delimitadora do tipo penal em apreço, a
pequena dessemelhança entre as declarações e a realidade fática, somada à ausência de indício
que aponte dissensão entre elas e a ciência da inveracidade, implica a não ocorrência do delito.
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.

143. Processo: JF/CE-0005170-62.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 8129/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de roubo (CP, art. 157) de objeto pertencente à Polícia Federal,
em 05/10/2014,  em Fortaleza/CE.  Relato  de  que  servidora  da  PF  foi  abordada  por  01  (um)
indivíduo não identificado, que subtraiu-lhe,  dentre outros objetos,  01 (um) aparelho notebook
vinculado ao acervo do citado órgão federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Diligências.  Vítima  que  afirmou  não  possuir  condições  de  reconhecer  a  fisionomia  dos
suspeitos, alegando abalo psicológico. Ausência de imagens de circuito interno de segurança e 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.

144. Processo: JF/MG-0036437-62.2016.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 7893/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA E  USO  DE  DOCUMENTO
FALSO (CP,  ART.  299  C/C 304).  MPF:  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C A LC, ART. 62, IV). CRIME QUE SE CONSUMA
INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DELITO DE NATUREZA
FORMAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência dos
crimes  previstos  nos  arts.  299  c/c  304,  ambos  do  Código  Penal,  mediante  apresentação  de
diploma falso perante Conselho Regional  de Educação Física.  2.  O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que a conduta é atípica, uma vez que o
documento inautêntico está sujeito a um rígido controle interno por parte do Conselho, sendo
hipótese de crime impossível. 3. O Juízo Federal discordou do entendimento ministerial, realçando
que  a  confirmação  da  autenticidade  do  documento  junto  às  instituições  de  ensino  não  é
obrigatória, ocorrendo somente nas hipóteses em que se demonstre necessária, razão pela qual
não se pode concluir que a falsidade era absolutamente incapaz de induzir a instituição a erro.
Ainda,  consignou tratar-se  de  crime de natureza  formal.  4.  Com efeito,  o  crime de  falsidade
ideológica  consuma-se  com  a  simples  potencialidade  do  dano  visado  pelo  agente,  não  se
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exigindo,  portanto,  para  sua  configuração  a  efetiva  ocorrência  de  prejuízo.  5.  Os  crimes  de
falsificação e uso de documento falso são crimes formais, logo independem da efetiva ocorrência
da obtenção de proveito ou da produção do dano advindo da falsificação e/ou de seu uso para
sua configuração, consumando-se no momento e lugar em que o agente efetivamente utiliza o
documento,  consciente  da  falsidade.  Desse  modo,  caracterizada  a  sua  natureza  formal  e
dispensado o efetivo prejuízo, o delito de falso consuma-se, tão somente, com a inserção do falso
no documento. Precedentes do STJ: HC nº 162.418/DF; RHC nº 19.201/RS. 6. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

145. Processo: JF/MOC-0001124-19.2016.4.01.3807-
NOTCRI

Voto: 8119/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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 Ministério do Trabalho e Emprego  MTE. Recebimento indevido de seguro defeso por não
pescadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. 1) Quanto aos
casos ocorridos em 2003, se constata a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
calculada pela pena máxima cominada em abstrato para o delito (CP, art. 109, inc. III). Decurso de
mais de 12 anos das datas dos últimos saques indevidos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
inc. IV). 2) Quanto aos fatos ocorridos entre 2007 a 2009, ausentes estão os indícios mínimos de
autoria delitiva e de diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório atual, uma
vez que os declarantes não apontaram os nomes dos não pescadores que teriam recebido a
benesse. Carência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, sobretudo ante o
grande lapso decorrido entre a data dos fatos e a presente data. Homologação do arquivamento.

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

146. Processo: JF/MOC-0003768-
32.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 8095/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO  CRIME  DO  ART.  183  DA  LEI  Nº  9.472/97.  USO  DE  RÁDIO  PX  SEM
AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO ANCORADA
NA ATIPICIDADE PENAL. REVISÃO (ART. 62, INC. IV, LC Nº 75/93). FATO TÍPICO QUE SE
AMOLDA  AO  ART.  183  DA  LGT.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial 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. Remessa dos autos vieram a este Colegiado (art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93). 4. Arquivamento inadequado. 5. Fato típico que se amolda ao art. 183 da LGT. 6. O fato de
o serviço de radiodifusão ser de 'baixa potência' não repele, por si só, a potencialidade lesiva da
atividade, eis que, quando a legislação define baixa potência, não o faz para fins de estabelecer
um limite abaixo do qual inexista risco de interferência e/ou necessidade de autorização para ser
operado, mas, sim, para estabelecer critério de caracterização das chamadas rádios comunitárias.
O conceito de 'baixa potência' não autoriza, portanto, a conclusão de que transmissões nos níveis
citados sejam incapazes de causar danos, pois as rádios comunitárias precisam de outorga para
funcionamento. 7. No caso examinado, a utilização clandestina da radiofrequência se deu para a
utilização de serviços de radiocomunicação através de aparelho transceptor instalado em veículo,
para alertar outros condutores sobre blitz realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Desse modo,
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a excepcionalidade criada pela Lei nº 9.612/98 para as rádios comunitárias, com o parâmetro de
25W a consubstanciar a baixa potência,  não se aplica à hipótese,  já que se trata de serviço
completamente  diverso  e  fins  distintos.  8.  Ademais,  aqui,  o  aparelho  apreendido  sequer  foi
submetido à perícia, a fim de atestar se o equipamento era passível de certificação/homologação
pela ANATEL. 9. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

147. Processo: JF-SOR-0004812-44.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 8100/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  SUPOSTO CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  MERCADORIAS.  TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS
CALCULADOS EM R$ 2.995,16.  MPF:  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM
JUÍZO  ANCORADO  NA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  REMESSA
DOS  AUTOS  A  ESTE  COLEGIADO.  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÕES DE CONDUTAS DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA BAGATELA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
investigatório que foi instaurado para apurar supostos crimes de descaminho (CP, art. 334), tendo
em vista apreensão, EM 28/04/2014, de mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas
de  documentação  comprobatória  de  sua  regular  importação,  com  ilusão  do  pagamento  dos
tributos devidos pela entrada dos produtos no país, no valor de R$ 2.995,16 (dois mil novecentos
e noventa e cinco reais e dezesseis centavos). 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo
pelo  Procurador  oficiante,  com base  na  insignificância,  uma vez  que  os  valores  dos  tributos
suprimidos são inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), patamar previsto na Portaria nº 75/2012
do Ministério da Fazenda e abraçado pelo Supremo Tribunal Federal.  3. Discordância do Juiz
Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do CPP cc.
o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. Arquivamento inadequado. 6. Nos termos do Enunciado nº 49
deste Órgão Revisor:  Admite-se o  valor  fixado no art.  20,  'caput',  da Lei  nº  10.522/2002 (R$
10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  Contudo,  no  caso  presente,  não  se
afigura  possível  incidência  do  referido  verbete  devido  à  notícia  de  cometimento  reiterado  de
condutas de mesma natureza pelo investigado. 7. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça e desta 2ª CCR (HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, DJe: 10/12/2012; HC
nº  258.953/MG,  5ª  Turma,  DJe:  02/04/2013;  Procedimento  MPF nº  1.25.000.001060/2015-18,
julgado em 11/05/2015, à unanimidade). 8. 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.

148. Processo: JF-SOR-0005159-77.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 7890/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A,  §  1º,  INC.  IV).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  345  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC.
IV,  DA  LC  Nº  75/93).  INAPLICABILIDADE  DO  PRÍNCIPIO  DA  BAGATELA  À  ESPÉCIE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
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1. Procedimento investigatório que foi instaurado para apurar suposta prática de contrabando (CP,
art. 334-A, § 1º , inc. IV), tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de 345 maços de
cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados da correspondente documentação fiscal,
apta  a  comprovar a  regular  importação.  2.  O Procurador  da República oficiante,  promoveu o
arquivamento  dos  autos  por  entender  aplicável  ao  caso  do  princípio  da  insignificância.
Discordância do Magistrado. 3. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do
princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle
em sua comercialização no território nacional. 4. Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta,  seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 5. No caso presente,
observada a norma de regência, não se revela viável o arquivamento da investigação criminal da
conduta  perpetrada,  pois  a  quantidade  apreendida  345  maços  de  cigarros  supera  o  limite
estabelecido por esta Câmara. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
dar prosseguimento à persecução penal.

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

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

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

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME PREVISTO NO ART.  33,  C/C ART. 40,  I,  AMBOS DA LEI  Nº
11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93, ART. 62, INC. IV). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime
previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 71
sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  A Procuradora  da
República oficiante  promoveu o arquivamento dos autos entendendo que a conduta seria ato
preparatório para o delito descrito no art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, para o qual não se prevê
sanção penal. Ainda, consignou que não caberia a adequação típica ao crime de contrabando,
porquanto  evidentemente  desproporcional  a  aplicação  de  pena  de  reclusão  a  fatos  que,  se
consumados, seriam puníveis apenas com penas alternativas. 3. A Juíza Federal, por sua vez,
indeferiu o arquivamento, por entender que apesar da conduta não se subsumir a nenhuma figura
típica da Lei 11.343/2006, restaria configurado o crime de contrabando, no que não seria cabível a
aplicação do princípio da insignificância ante a importação de 71 sementes de maconha. 4. 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)  5.  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.  6.  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. 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
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150. Processo: 1.22.003.000452/2013-71 Voto: 8088/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Representação  formulada  por  sindicato  de  professores.
Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) atribuído a representante
legal  de associação cultural  com filial  em Uberlândia/MG. Relato  de ausência  de repasse ao
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS  de  contribuições  previdenciárias  recolhidas  de
empregados, bem como de ausência de depósito regular do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço   FGTS.  Procurador  oficiante  na  Procuradoria  da  República  no  Município  de
Uberlândia/MG,  que,  após  informação  da  Receita  Federal  do  Brasil  de  que  os  débitos  em
referência foram analisados conjuntamente em procedimento em trâmite na RFB de Niterói/RJ,
local  da  sede  da  matriz  do  ente  cultural,  declinou  do  feito  à  PRM na  citada  municipalidade
fluminense.  Procurador  oficiante  na  PRM  Niterói/RJ  que,  calcado  em informações  do  Fisco
naquele Município carioca, no sentido de que as contribuições devidas pelo contribuinte dizem
respeito a parcelas patronal e de terceiros (cujo débito se encontra, inclusive, parcelado), reputou
atípica a conduta examinada. No entanto, registrou este Membro ministerial remanescer o delito
previsto no art. 203 do Código Penal, tendo em vista o não depósito do FGTS pelo empregador,
pelo que suscitou, em seguida, conflito de atribuições junto a este Colegiado, assinalando ser de
atribuição da PRM  Uberlândia/MG a apuração deste crime, já que detém atribuição sob o lugar
da filial, em que exercida a atividade laboral adversada. 1) Delito do art. 168-A do CP. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Segundo informações da RFB,  as contribuições
recolhidas  e  não  repassadas  não  dizem respeito  às  parcelas  dos  empregados,  mas,  sim,  à
contribuição patronal e de terceiros, recolhidas e não repassadas. De todo modo, ainda que assim
não fosse, a Fazenda aduziu ser o débito em tela objeto de parcelamento. Crime não configurado.
Homologação do arquivamento. 2) Ausência de depósito do FGTS. Delito que sequer foi aventado
pelo  Procurador  oficiante  na  PRM   Niterói/RJ.  Conflito  de  atribuições  que  se  recebe  como
arquivamento.  Revisão  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Atipicidade  penal  manifesta.  Para  a
perfectibilização do crime do art.  203 do CP, exige-se a ocorrência de fraude ou de violência
contra a pessoa, elementos esses evidentemente ausentes nos fatos investigados. Incidência do
Enunciado nº 58 deste Órgão Revisor:  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. (103ª
Sessão de Coordenação, de 5.10.2015 ).Homologação do arquivamento.

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

151. Processo: 1.00.000.012079/2016-31 Voto: 7884/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. POSSÍVEL CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO (LEI
10.826/2003, ART. 18). MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. DISCORDANCIA DO MAGISTRADO.
CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV.  ÍNDICIOS  DE  TRANSNACIONALIDADE.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Ação Penal na qual se apura o crime
de tráfico  internacional  de arma de  fogo (Lei  nº  10.826/2003,  art.  18),  em razão de ter  sido
encontrado na residencia do denunciado 14 munições, além de produtos eletrônicos de origem
estrangeira e um rádio comunicador no interior do veículo de seu comparsa. 2. O Procurador da
República oficiante, no ato de oferecimento da denuncia, promoveu o declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual quanto a posse de munições de arma de fogo, já que não vislumbrou
elementos  que  indiquem  que  o  denunciado  teria  importado  as  munições.  3.  O  Juiz  Federal
discordou do declínio por entender existentes nos autos indícios suficientes da transnacionalidade
da conduta do agente. 4. 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
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início  da execução ou seu resultado tenha ou devesse ter  ocorrido no estrangeiro.  5.  Nessa
esteira,  verifica-se a existência da Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico
Ilícitos  de  Armas  de  Fogo,  Munições,  Explosivos  e  outros  Materiais  Correlatos  (Decreto  nº
3.229/99) e do Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas Peças,
Componentes e Munições, complementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado  Transnacional,  adotado  em  Nova  York,  em  31  de  maio  de  2001  (Decreto  nº
5.941/2006) dos quais o Brasil é signatário. 6. Indícios de transnacionalidade da conduta, haja
vista declaração da namorada do denunciado afirmando que ele teria importado as munições do
Paraguai, além do fato de algumas munições serem de origem estrangeira e o contexto no qual
elas foram encontradas, quais sejam com diversos outros produtos irregularmente importados. 7.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

152. Processo: 1.30.002.000118/2016-07 Voto: 8096/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INC. V, DA
LEI  Nº  8.137/90).  NÃO  EMISSÃO  DE  NOTAS  FISCAIS.  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES DO APURATÓRIO AO MPE,  COM AMPARO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE
FEDERAL. REVISÃO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). NÃO HOMOLOGAÇÃO. NÃO EMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS QUE IMPLICA SONEGAÇÃO CONCOMITANTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS
E FEDERAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 122 DO STJ. PRECEDENTES DO TRF
DA 1ª REGIÃO E DO TRF DA 4ª REGIÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  fato  instaurada  após representação
identificada para apurar possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. V)
atribuídos  a  representantes  de  centro  educacional,  que  estariam  deixando  de  fornecer,
mensalmente, notas fiscais, no intuito de sonegarem os tributos legalmente devidos.. 2. Promoção
de  declínio  de  atribuições  do  apuratório  ao  Ministério  Público  Estadual  pelo  Procurador  da
República  oficiante,  com amparo  na  ausência  de  interesse  federal  no  feito,  com amparo  na
ausência de interesse federal no feito, dada a sonegação de imposto municipal sobre serviços
educacionais. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal (Enunciado nº 32). 4. Declínio inadequado. 5. Não emissão de notas fiscais que
implica,  também,  sonegação  de  tributo  estadual  (ICMS)  e,  concomitantemente,  de  tributos
federais (PIS, COFINS, IRPJ, IRPF e Contribuições Sociais),  pelo que incide,  aqui,  o Verbete
Sumular nº 122 do Superior Tribunal de Justiça, ante a existência de conexão probatória entre as
condutas praticadas. 6. Precedentes do Tribunal Regional Federal da-1ª Região (ACR: 22910 MG
1997.01.00.022910-1)  e  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  (Apelação  Criminal  nº
2000.70.07.000074-0/PR). 7. Não homologação do declínio e designação de outro Membro do
MPF para prosseguir nas 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.

153. Processo: 1.34.001.007296/2014-50 Voto: 8094/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: NF. SUPOSTO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º). RIF ENVIADO
AO  MPF  PELO  COAF.  MOVIMENTAÇÕES  FINANCEIRAS  ATÍPICAS.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  ANCORADA  NA  AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE
DELITIVA. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. INDÍCIOS
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DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME NOTICIADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE  DILIGÊNCIAS  ELUCIDATIVAS  QUANTO  AO  CRIME  ANTECEDENTE  DE  LAVAGEM  DE
ATIVOS  (ART.  2º  OU  11  OU  22  DA LEI  Nº  7.492/86),  ALÉM  DE  SONEGAÇÃO  FISCAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR,  COM URGÊNCIA,  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório que foi instaurado para apurar suposto
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) atribuído a representantes legais de ente
coletivo privado, atuante no ramo alimentício, tendo em vista envio ao Ministério Público Federal
de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  pelo  Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras
COAF,  dando  conta  de  movimentações  financeiras  atípicas,  no  período  de  2005/2006.  2.
Promoção de arquivamento do apuratório pelo Procurador oficiante, ancorado na ausência de
materialidade delitiva e, por conseguinte, na desnecessidade de continuação das investigações
penais. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 62, inc. IV, da
Lei Complementar nº 75/93). 4. Arquivamento inadequado. Indícios de autoria e materialidade de
crime tributário e de lavagem de ativos, com possível antecedente em crime contra o Sistema
Financeiro  Nacional.  5.  É comum que os  RIFs  do COAF apurem movimentações financeiras
atípicas,  a  apontar  para o  cometimento  de ilícitos penais,  dentre  os quais  contra  o  SFN,  de
competência  da  Justiça  Federal.  6.  Também,  não  se  desconhece  a  existência  de  esquemas
fraudulentos  atuantes  no  ramo  alimentício,  onde  quadrilhas  estruturadas  se  formam  para
transformar vale-refeição em dinheiro,  mediante criação de empresas fantasmas, para debitar
valores  de  créditos  constantes  dos  cartões  de  trabalhadores,  recebendo  das  sociedades
administradoras  de  tais  cartões  os  aparelhos  que  debitam os  valores  gastos  pelo  verdadeiro
detentor do vale eletrônico. 7. No caso em exame, segundo se recolhe no aludido RIF, o citado
ente coletivo, na qualidade de correntista do Banco do Brasil S/A, em Corumbá/MS, desde o ano
de 2003, com faturamento bruto anual declarado de R$ 4.448.238,30 teria acolhido créditos no
valor  de R$ 4.355.289,13 somente no biênio  2005/2006.  No entanto,  parte  desse valor  seria
decorrente do recebimento de inúmeros depósitos em dinheiro e em cheque, com origem em
diversas agências do Brasil, bem como por meio de TED's e transferências online, pelo que se
depreendem indícios de autoria e de materialidade de crimes de branqueamento de capitais e
contra o SFN e a Ordem Tributária. 8. Logo, não se justifica, a priori, movimentação financeira tão
vultosa sem informação da respectiva origem de tais recursos, o que leva a despertar indícios de
que a sociedade titular pode participar de compra e venda fraudulenta de vales-refeição. 9. Não
obstante isso, o Procurador oficiante não procedeu ao exaurimento das diligências necessárias,
nos  moldes  da  Orientação  nº  24  deste  Colegiado,  para  investigar  a  origem  dos  recursos
movimentados atipicamente (perquirindo eventual  ocorrência de crimes contra  o SFN,  dada a
atuação em ramo alimentício, onde se tem verificado, comumente, troca e desconto ilegal de vale-
refeição por dinheiro),  para arquivar,  de forma segura e convincente,  os autos deste caderno
investigatório, notadamente por haver nos autos notícia de que os destinatários das altas quantias
constam de outras comunicações suspeitas da ocorrência do mesmo ilícito. Ademais, vale frisar
que o Parquet oficiante sequer determinou expedição de ofício à Receita Federal, para coletar
informações acerca da existência, ou não, de procedimento fiscal.10. Sendo assim, se mostra
viável a adoção das seguintes diligências elucidativas dos fatos noticiados, sem prejuízo de outras
reputadas indispensáveis: i) requisição à Junta Comercial em Mato Grosso do Sul de cópia do
contrato social (e de eventuais alterações contratuais) da sociedade mencionada no RIF, a fim de
comprovar composição societária; ii)  requisição à RFB de análise da evolução patrimonial dos
sócios do referido ente coletivo, bem como dos terceiros beneficiários e depositantes financeiros
(se necessário, expedição de ofício ao COAF, para informações), com informações acerca de
procedimentos  fiscais  já  instaurados,  e  de  fiscalização  in  loco  (auditoria  operacional  no
estabelecimento suspeito);  iii)  solicitação às operadoras de cartão atuantes no ramo de vales-
refeição  e  vales-alimentação  de  cópia  de  eventuais  contratos  firmados  com  a  sociedade
empresária investigada nos períodos declinados no relatório do COAF; e iv) levantamento de
vínculos empregatícios dos investigados, inclusive com o Poder Público, de viagens ao exterior,
de registro de bens móveis e imóveis em cartórios, de registro de armas e de compatibilidade da
localização  da  sociedade  empresária  com  o  tipo  de  atividade  realmente  desempenhada,
notadamente  movimentação  de  clientela.  11.  Designação  de  outro  Membro  do  MPF  para
prosseguir, com urgência, na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

154. Processo: DPF/ILH/BA-00235/2010-INQ Voto: 7892/2016 Origem: SUBJUR/PRM-BA - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/ILHÉUS

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n° 10.826/03). Revisão
de declínio (Enunciado nº 33). Segundo precedentes do STJ, o Estatuto do Desarmamento não
modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes dessa natureza, que continua
sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT). 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.

155. Processo: 1.14.007.000523/2015-30 Voto: 7886/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º).
Representação  encaminhada pela  Promotoria  de Justiça de Vitória  da Conquista,  narrando a
prática de crime de falsidade documental, visando a verificação acerca da existência de crime
contra o INSS. Falsificação de certidão de óbito de beneficiária de aposentadoria rural. Revisão de
declínio (Enunciado nº 33). Diligências. Não houve apresentação de documento falso à autarquia
previdenciária.  Ainda, não consta o pagamento de pensão em que a beneficiária tivesse sido
instituidora ou qualquer tipo de fraude no âmbito do INSS. Informação de que não houve qualquer
prejuízo à autarquia.  Inexistência de indícios de crime de atribuição federal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

156. Processo: 1.16.000.003376/2016-26 Voto: 8108/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, caput) ou contra as
relações de consumo. Débito de valores indevidos, mediante fraude, em fatura de operadora de
telefonia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Prejuízo que
foi  suportado, exclusivamente,  por particular.  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.

157. Processo: 1.17.000.001596/2016-88 Voto: 8107/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
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SANTO/SERRA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

158. Processo: 1.22.000.003260/2016-90 Voto: 8104/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147) imputado a agentes de
metrô  em Belo  Horizonte/MG.  Revisão  de  declínio  de atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª
CCR/MPF). Serviço de transporte coletivo que é operado e gerido por sociedade de economia
mista. Aplicação ao caso da Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça: Compete a Justiça
Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade de Economia
Mista e os crimes praticados em seu detrimento.. Inexistência de lesão 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.

159. Processo: 1.22.006.000124/2016-98 Voto: 8106/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Notícia  de fato.  Representação.  Suposto crime previsto  no  artigo  309 do Código de Trânsito
Brasileiro praticado por particular. Direção de veículo automotor, em via pública, sem habilitação.
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.

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

160. Processo: 1.22.020.000150/2016-38 Voto: 8102/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de estelionato (CP, art. 171)
praticados em desfavor de Junta Comercial e de particular. Inserção de sócio de forma fraudulenta
em contrato social.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Contrafação que afetou, a priori, interesse de particular e, também, de órgão estadual. Registro de
empresas mercantis perante a Junta Comercial que não justifica, por si só, o reconhecimento da
Justiça Federal para processar e julgar os crimes perpetrados em seu detrimento. Inexistência de
ofensa direta e específica à União, ou às suas autárquicas ou empresas públicas. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça (CC 119.576/BA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção,
julgado em 09/05/2012, DJe de 21/06/2012). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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161. Processo: 1.25.000.002645/2016-28 Voto: 7875/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Particular narra que terceira
pessoa estaria  retendo  os  valores  de  sua  aposentadoria.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Prejuízo suportado exclusivamente por particular. Ausência
de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas
ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

162. Processo: 1.25.000.002750/2016-67 Voto: 8166/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de fato.  Representação.  Relato  de  oferta  de  diplomas de  Ensino  Médio  e  de  Ensino
Superior por sítio eletrônico na Internet. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta
2ª  CCR/MPF).  Falsum que não  se  deu  em detrimento  de instituição  pública  federal.  Não foi
noticiado, também, uso dos citados documentos perante órgão federal. Prejuízo que foi suportado
por particulares e por entes privados, e, eventualmente, por entes públicos estaduais. Incidência
da Súmula nº 104 do Superior do Tribunal de Justiça: Compete à Justiça Estadual o processo e
julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de  documento  falso  relativo  a  estabelecimento
particular de ensino..  Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União,  ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Inexistência de atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

163. Processo: 1.27.003.000140/2016-24 Voto: 8173/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARNAIBA-PI

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

Ementa: Notícia de fato.  Representação. Suposto crime de exercício ilegal  da medicina (CP, art.  282).
Relato  de  que  farmacêutico  estaria  prescrevendo  medicamentos  que  não  fazem  parte  de
protocolo estabelecido pela  Estratégia de Saúde de família  (ESF),  programa do Ministério  da
Saúde,  invadindo  atividade  de  profissional  médico  especializado  em Ginecologia.  Revisão  de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Atuação  médica  ilegal  que  se  deu
diretamente  perante  órgão  municipal  (Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Parnaíba/PI),  sem
utilização de documento ou informação falsa perante o Conselho Regional de Medicina. O fato de
os Conselhos Federal e Regionais de Medicina (autarquias federais) desempenharem a função de
fiscalizar o exercício da profissão de médico (art. 15, c, do Decreto nº 44.045), não tem o condão
de, por si só, fixar a atribuição federal para investigar o caso. Delito que tem por sujeito passivo a
coletividade e por objeto jurídico tutelado a saúde pública. Ausência de ofensa direta e específica
a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas
federais.  Precedentes  deste  Colegiado  (Procedimento  MPF  nº  1.34.001.003981/2014-15;
Procedimento MPF nº 1.18.000.003313/2013-52; e Procedimento MPF nº 1.29.000.001526/2014-
47).  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes de justificar  a  atribuição  do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

164. Processo: 1.29.003.000408/2016-53 Voto: 8093/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n. 8.137/90, art. 1º,
inc. V). Representante de sociedade empresária privada que relata falsificação de notas fiscais
em nome do ente coletivo, aduzindo que alguém estaria usando o nome da empresa para efetuar
compras,  recebendo as  mercadorias  e  gerando impostos  a  pagar  para  a  vítima.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Falsum documental que se deu em
detrimento da Fazenda Pública Estadual, atentando contra a ordem tributária estadual (sonegação
de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte  interestadual,  intermunicipal  e de comunicação  ICMS).  Estelionato que causou
prejuízo a particular. Ausência de quaisquer indícios de sonegação de tributos federais. Ausência
de ofensa  a bens,  serviços  ou interesse direto  e  específico  da União,  ou de suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

165. Processo: 1.29.003.000557/2016-12 Voto: 7888/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  contra  a  saúde  pública  (CP,  art.  273,  §  1º-B,  I).  Sociedade
empresária  teria  divulgado  em  jornal  produto  sem  registro  na  ANVISA.  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.  Inexistência  de indícios de
internacionalidade  da  conduta  ou  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades
sanitárias federais. Precedente STJ (CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira
Seção, Dje 01/02/2011). Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

166. Processo: 1.30.001.002378/2016-19 Voto: 8103/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto prática de crime de ameaça (CP, art. 147). Vítima que
relata perseguição política, ameaça à sua integridade física e dos membros de sua família, em
razão  de  estar  noticiando  existência  de  grupo  de  empreiteiros  e  grileiros,  que  promoveriam
desapropriações  fraudulentas.  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
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Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

167. Processo: 1.30.001.003403/2016-81 Voto: 7878/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Denúncia anônima narrando suposta prática de tortura e sacrifício de animais por
parte  de  responsáveis  de  uma  organização  religiosa.  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, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

168. Processo: 1.30.001.003893/2016-16 Voto: 7876/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Noticia que alunos e funcionários de um
Centro de Estudos estariam sofrendo ameaças, por parte de traficantes. 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.

169. Processo: 1.33.005.000374/2016-54 Voto: 8105/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes contra a economia popular e contra as relações
de consumo.  Relato  de  fraude imobiliária  perpetrada  por  representantes  legais  de sociedade
empresária privada, tendo em vista venda de imóveis e de materiais de construção, os quais, no
entanto, nunca teriam sido concluídos e entregues. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Infrações contra a ordem econômica que despertam a incidência do
Enunciado nº 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em
ambas as instâncias,  o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular).  No
mesmo sentido, os crimes contra os consumidores, estando ausente atividade bancária que possa
configurar  crime contra  o  Sistema Financeiro  Nacional  (Lei  7.492/86),  apontam para  prejuízo
exclusivo a particulares. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da
União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

170. Processo: 1.34.002.000300/2016-19 Voto: 8109/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARACATUBA-SP
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime previsto no art. 190 da Lei nº 9.279/96. Relato de
que representantes legais de sociedade empresária privada estariam reproduzindo, ilegalmente,
marca ou símbolo distintivo usado em embalagens e rótulos e comercializando produtos sem a
devida autorização do ente coletivo detentor da propriedade industrial.  Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  Ausência  de  transnacionalidade  na  conduta
investigada.  Ofensa  que  se  deu  em  detrimento  de  particular.  Inexistência  de  lesão  direta  e
específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas  públicas.  Carência  de  elementos  de  informação  aptos  a  justificar  a  atribuição  do
Parquet Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

171. Processo: 1.36.000.000741/2015-77 Voto: 7881/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representante denuncia que
funcionário de instituição de ensino privada teria cometido fraudes ao inserir/alterar dados em
sistema de informação de registros acadêmicos.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas federais.  Homologação do declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

172. Processo: 1.31.000.000175/2016-61 Voto: 7887/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  FRAUDE  A  EXECUÇÃO  (CP,  ART,  179),
FRUSTRAÇÃO  DE  DIREITOS  ASSEGURADOS  POR  LEI  TRABALHISTA (CP,  ART.  203)  E
FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO E DE DECLÍNIO (LC
Nº  75/93,  ART.  62,  IV;  ENUNCIADO  N°  32   2ª  CCR).  FRAUDE  A  EXECUÇÃO  NÃO
EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME PREVISTO
NO ART. 203 DO CP. O ART. 109, VI, PRIMEIRA PARTE, DA CF/1988. FALSIDADE IDEOLÓGICA
EM FACE DE JUNTA COMERCIAL. CONEXÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar supostos
crimes de fraude a execução,  frustração  de direito  assegurado  por  lei  trabalhista  e  falsidade
ideológica, tendo em vista representação noticiando que determinado grupo econômico estaria
praticando ações com o fito de fraudar direitos trabalhistas. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito no tocante ao delito de fraude a execução, e declinou de suas
atribuições quanto aos crimes de frustração de direitos trabalhistas e falsidade ideológica em face
de junta comercial. Remessa à 2ª CCR. 3. No caso, o denunciante aventa a mera possibilidade de
vir a ocorrer o crime de fraude a execução, sem, contudo, haver quaisquer indícios quanto a sua
efetiva ocorrência, não havendo sequer indicação de reclamatória trabalhista onde teria ocorrido o
delito, razão pela qual não restou caracterizada a conduta tipificada no art. 179 do CP. 4. Quanto a
suposta frustração de direitos trabalhistas, 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
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Barbosa, DJE 19/06/2012; RE 587.530 AgR, Primeira Turma, Min. Dias Toffoli, DJe 26/08/2011;
RE 599.943 AgR,  Primeira Turma, Min.  Cármen Lúcia,  DJe 01/02/2011;  RE 398.041,  Tribunal
Pleno, Min. Joaquim Barbosa, DJe 19/12/2008. 6. Ainda, conforme relato, o crime de falsidade
ideológica  perante  junta  comercial,  praticado  por  meio  de  alterações  de  sede  e  dos  atos
constitutivos das empresas, visava frustrar direitos trabalhistas dos empregados, o que demonstra
a conexão com o crime do art. 203 do CP, na forma do art. 76, II, do CPP, devendo permanecer na
Justiça Federal em respeito à Súmula nº 122 do STJ. 7. Homologação do arquivamento quanto ao
crime  previsto  no  art.  179  do  Código  Penal.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e
designação de outro  membro para prosseguir  na persecução penal no que tange aos delitos
tipificados nos arts. 203 e 299 do CP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto ao crime previsto no art. 179 do CP e pela não homologação do declínio de
atribuições e designação de outro membro para prosseguir na persecução penal no que tange aos
delitos tipificados nos arts. 203 e 299 do CP, 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

173. Processo: DPF/JFA-00168/2013-INQ Voto: 8086/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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
da  Caixa  Econômica  Federal.  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  seguro-desemprego,
concomitantemente ao exercício de labor, no período de 20.01.2012 a 19.04.2012. Investigado
que ajuizou reclamatória trabalhista, declarando, na exordial, ter sido contratado por sociedade
empresária privada em 23.03.2012. Contudo, em sede policial, retificou a declaração colhida em
juízo,  afirmando  que  não  possuía  vínculo  empregatício  com  as  reclamadas  e  que  somente
começou a receber a benesse após ter sido demitido de outro ente coletivo. Afirmou, ainda, que,
no período de graça, apenas realizou um bico, a pedido do filho de seu ex-patrão, razão pela qual
ajuizou a ação laboral mencionada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Teor
da  reclamatória  que  não  corresponde  à  realidade  fática,  indo  de  encontro  aos  documentos
carreados aos autos deste apuratório. Representantes legais das pessoas jurídicas reclamadas
que negaram vínculo empregatício com o reclamante durante o período de recebimento do seguro
desemprego, havendo, tão só, declaração de representante de outro ente de que o investigado
laborou para a empresa no período de 14.12.2010 a 02.11.2011. Termo de audiência judicial que,
no entanto, atesta não haver provas que permitam concluir vínculo empregatício com esta última
sociedade  empresária.  Ausência  de  prova  da  materialidade  delitiva.  Homologação  de
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

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

174. Processo: 1.13.000.001326/2016-16 Voto: 8084/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício encaminhado ao Ministério Público Federal pela 3ª Vara do Trabalho de
Manaus/AM. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Relato de simulação de
lide trabalhista,  com o fim de homologar rescisão contratual.  Segundo termo de audiência da
Justiça  Laboral:  (...)  o  representante  da  reclamada  propõe  ao  reclamante  tão  somente  o
pagamento de R$ 3.000,00 em duas parcelas, sem anotação do contrato em carteira, ocasião em
que o reclamante informou não aceitar, uma vez que já estava avençado duas parcelas de R$
3.00,00, conforme cronograma exibido pela patrona do autor. Informa o demandante que procurou
a empresa no dia 21/5/2016, tendo sido acertado de forma diferente. Que a patrona do reclamante
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inicialmente informou que o reclamante, munido da data da audiência e do número do processo,
havia procurado a empresa para tentativa de acordo. Verificando a data de cadastramento da
ação junto ao PJE, observo que a ação foi ajuizada no dai 24/5/2015, às 10h29, o que demonstra
evidente  desencontro  de  informações  entre  as  alegações  do  reclamante  e  de  sua  patrona..
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da leitura do referido termo judicial, se
verifica, apenas, desencontro de informações. De todo modo, ainda que fraude existisse, embora
imoral, apenas poderia caracterizar litigância de má-fé, sujeita às sanções previstas no Código de
Processo Civil, sendo penalmente atípica a figura do estelionato judiciário, ante 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). Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

175. Processo: 1.14.000.002381/2016-96 Voto: 7874/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155) praticado em desfavor da agência dos correios por
indivíduos que subtraíram numerário existente no cofre do estabelecimento, violaram encomendas
e danificaram parte  das instalações.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Impossibilidade de identificação dos autores do delito, visto que foram subtraídos equipamentos
de TV impedindo acesso às imagens gravadas e não realização de coleta de impressões digitais.
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.

176. Processo: 1.14.000.002408/2016-41 Voto: 8127/2016 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, II e V) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 10/06/2010, no Município de
Salvador/BA. Relato de que 03 (três) indivíduos não identificados, com uso de arma de fogo,
abordaram o veículo de funcionária (gerente) da agência dos Correios, subtraindo cerca de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) do cofre da agência, além da arma do vigilante. Após o
roubo,  a  gerente  foi  levada  a  seu  carro  pelos  criminosos,  sendo  liberada  em  avenida  da
municipalidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Diligências. Oitiva de
funcionários e de testemunhas, que afirmaram não possuir condições de reconhecer a fisionomia
dos  suspeitos,  que  se  encontravam  de  boné.  Ausência  de  imagens  de  circuito  interno  de
segurança.  Laudo da perícia  papiloscópica inconclusivo  acerca  da  identidade  dos  envolvidos.
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.

177. Processo: 1.14.000.002409/2016-95 Voto: 7877/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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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, inciso II)  praticado em
desfavor  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos   EBCT.  Relato  de  que  02  (dois)
indivíduos renderam funcionário  (carteiro)  da agência  dos Correios,  subtraindo alguns objetos
postais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Diligências. Perícia realizada
encontra  fragmentos  de  impressões digitais  na  porta  traseira  do  veículo,  todavia,  não  houve
compatibilidade  com  o  banco  de  dados  nacional  do  AFIS.  Carteiro  informa  que  não  tinha
condições  de  descrever  os  autores  do  delito.  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.

178. Processo: 1.14.000.002415/2016-42 Voto: 7879/2016 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, inciso II)  praticado em
desfavor  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos   EBCT.  Relato  de  que  02  (dois)
elementos em uma moto, renderam funcionário (carteiro) da agência dos Correios, subtraindo
algumas  encomendas  que  se  encontravam  no  veículo  da  empresa  pública.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Vítima afirmou não possuir condições de descrever os
autores do delito, tendo em vista ter sido rendido pelas costas. Ausência de testemunhas. Não foi
realizada perícia à época e, em face do lapso temporal transcorrido, a realização hoje não se
mostraria profícua. 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.

179. Processo: 1.14.000.002484/2016-56 Voto: 8125/2016 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, inc. I) praticado em desfavor
da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos   EBCT,  em  13.02.2016,  NO  Município  de
Salvador/BA. Relato de que 01 (um) indivíduo não identificado, com uso de arma de fogo, rendeu
funcionário (carteiro) da agência dos Correios, subtraindo 06 (seis) encomendas que estavam no
compartimento de carga do veículo da empresa pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligências. Testemunhas que informaram a cor e a marca do veículo no qual o
suspeito evadiu-se do local, entretanto, não identificaram a placa. Vítima que, embora tenha tido
contato visual com o suspeito, não destacou qualquer característica relevante para identificação.
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.

180. Processo: 1.14.000.002998/2016-10 Voto: 8123/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia 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 16.06.2016, em Salvador/BA.
Relato  de  que  03  (três)  indivíduos  não  identificados,  com  uso  de  arma  de  fogo,  renderam
funcionário (carteiro) da agência dos Correios, subtraindo 24 (vinte e quatro) encomendas que se
encontravam no veículo da empresa pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Diligências.  Vítima e testemunhas que afirmaram não possuir  condições de reconhecer a
fisionomia  dos  suspeitos.  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.

181. Processo: 1.14.003.000213/2016-36 Voto: 7880/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  autuada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Supostas
irregularidades no pagamento de seguro defeso, por ter sido identificado pessoas com nomes
parcialmente  coincidentes  e  mesmo  CPF.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).
Conforme  pesquisa  no  Sistema  Radar,  o  caso  é  evidentemente  de  mulheres  com  cadastro
atualizado para incluir nome de casada. Inexistência de indícios de prática criminosa. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

182. Processo: 1.14.013.000104/2016-08 Voto: 8117/2016 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 de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Recebimento indevido de parcelas de benefício de
amparo  social  a  idoso  (LOAS),  mediante  apresentação  de  documentos  falsos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Incerteza quanto à real identidade do
investigado, uma vez que a documentação foi emitida com base em certidão de nascimento falsa.
Ademais, restou dificultada a localização do agente, por ser de etnia cigana, caracterizada pelo
estilo de vida nômade ou seminômade, com mudanças constantes de endereços. Ausência de
indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de esclarecê-la. Lado outro, não há
falar em provas concretas do dolo na conduta do beneficiário, ante sua condição de analfabeto
(assinatura apostas nos documentos por  impressão digital),  a indicar  ter  sido,  possivelmente,
aliciado  para  obtenção  do  beneficio  de  forma  fraudulenta,  sem  conhecimento,  contudo,  da
irregularidade. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de ritos
Penais e do verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

183. Processo: 1.16.000.003017/2016-79 Voto: 7883/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155) praticado em desfavor do Instituto Chico Mendes.
Subtração de grades e box de alumínio do banheiro. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
inciso IV).  Noticiante  informa ausência  de vigilância  e  câmeras de imagens de segurança na
época dos fatos.  Informação da autoridade policial  acerca da ausência de perícia  no local.  A
autarquia  prejudicada  informou  ausência  de  apuração  administrativa  para  apurar  o  furto.
Inexistência de elementos mínimos de autoria delitiva e inexistência de linha investigativa capaz
de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

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

184. Processo: 1.23.000.000912/2016-05 Voto: 8120/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pelo Juízo da
Subseção Judiciária de Castanhal/PA. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado
no bojo de ação previdenciária. Testemunha da parte que prestou depoimento divergente das
afirmações sustentadas pelo próprio autor na ação, consistente na alegativa de que este residira
em 03  (três)  cidades  diferentes,  quando,  em realidade,  teria  vivido  em um único  Município.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da leitura das afirmações adversadas,
verificam-se  contradições  que  denotam simples  diferença  de  percepção  sensorial  e  cognitiva
acerca de fatos narrados.  Ausência  de comprovação de que o investigado 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. Pela teoria subjetiva delimitadora do tipo penal em apreço,  a
pequena dessemelhança entre as declarações e a realidade fática, somada à ausência de indício
que aponte dissensão entre elas e a ciência da inveracidade, implica a não ocorrência do delito.
Homologação do arquivamento.

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

185. Processo: 1.23.000.001098/2015-57 Voto: 8121/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela 6ª Vara do
Trabalho de Belém/PA. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no bojo de
ação trabalhista. Testemunha do reclamante que prestou em Juízo depoimento divergente das
afirmações sustentadas pelo próprio autor na reclamatória, consistente na alegativa de este já
trabalhava para a reclamada nos meses de março e abril de 2014, quando, em realidade, teria
começado a laborar, apenas, em maio de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Da leitura das afirmações adversadas, verificam-se contradições que denotam simples
diferença de percepção sensorial e cognitiva acerca de fatos narrados. Ausência de comprovação
de que o investigado 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. Pela teoria
subjetiva delimitadora do tipo penal em apreço, a pequena dessemelhança entre as declarações e
a realidade fática, somada à ausência de indício que aponte dissensão entre elas e a ciência da
inveracidade, implica a não ocorrência do delito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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186. Processo: 1.24.000.001788/2015-79 Voto: 8087/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º, inc. II) atribuído a
Presidente  de  associação  responsável  por  nosocômio  infantil.  Ausência  de
declaração/recolhimento  de  valores  relativos  a  Imposto  de Renda retido  na  fonte  de  pessoal
assalariado, referente ao ano calendário 2011, no valor total (com juros e multa) de R$ 107.478,71
(cento  e  sete  mil  quatrocentos  e  setenta  e  oito  reais  e  setenta  e  um centavos).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Entrega da declaração pela contribuinte que se deu
em  29/02/2012.  Pena  máxima  cominada  ao  delito  que  é  de  02  (dois)  anos  de  detenção.
Prescrição da  pretensão punitiva  estatal  calculada  pela  pena máxima cominada em abstrato.
Decurso  de  mais  de  04  (quatro)  anos  da  data  dos  fatos  (CP,  art.  109,  inc.  V).  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.

187. Processo: 1.25.008.000328/2014-35 Voto: 8113/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Procedimento administrativo. Supostos crimes do art. 297, § 4º, e 337-A, ambos do Código Penal.
Representante legal de sociedade empresária privada que teria omitido anotações em Carteira
Nacional de Trabalho e Previdência Social  CTPS de empregado e, por conseguinte, sonegado as
contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Absorção do delito do art.  297,  § 4º,  pelo delito
plasmado no art. 337-A do mesmo Diploma Aflitivo, já que perpetrada a conduta com o intuito de
sonegação  das  contribuições  previdenciárias  devidas  à  autarquia  federal.  Precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça (AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Dje de 18/06/2015;
Aresp 012926, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13/08/2014; Resp 1323867, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Dje de 06/05/2013; HC 114051/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, unânime,
DJe  de  25/04/2011;  e  EREsp  1154361/MG,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Terceira  Seção,  DJe  de
06/03/2014).  Informações da Vara  Única  do Trabalho de que,  no entanto,  não há cálculo  de
liquidação dos valores referentes às contribuições previdenciárias devidas.  Crime de natureza
material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Falta de justa causa para a
persecução penal.  Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de
Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 da Corte Constitucional.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.27.000.001748/2016-04 Voto: 8111/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  envio  de  materiais  de  transporte  proibido  em  voos  domésticos  ou
internacionais, conforme regulamente da Agência Nacional de Aviação Civil  ANAC, empreendido
pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária  INFRAERO. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Rotina de envio dos materiais citados que é própria do trabalho da
INFRAERO,  que  descarta  objetos  apreendidos  nos  embarques  dos  aeroportos  nacionais  por
serem  de  entrada  proibida  no  interior  de  aeronaves  comerciais.  Ausência  de  crime  a  ser
perseguido. 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.

189. Processo: 1.27.001.000158/2016-46 Voto: 8132/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto tentado (CP, art. 155 cc. o art. 14. inc. II) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 08/06/2016, no Município de
Itainópolis/PI. Relato de furo pequeno em parede que possibilitou acesso à sala de almoxarifado
da citada agência federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.
Ausência  de imagens de circuito  interno de segurança e de testemunhas.  Impossibilidade de
realização de exame pericial, tendo em vista a não preservação do local e o decurso do tempo.
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.

190. Processo: 1.29.000.001532/2016-66 Voto: 8085/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). Suposto crime previsto no art. 27-E da Lei nº 6.385/1976. Eventuais irregularidades em
operações realizadas por corretora de valores e câmbio, entre os anos 2006 e 2008, notadamente
em relação a suposta atuação irregular  de agentes autônomos de investimentos.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos que datam de 2008. Pena máxima cominada ao
delito que é de 02 (dois) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal calculada
pela pena máxima cominada em abstrato. Decurso de mais de 04 (quatro) anos da data dos fatos
(CP,  art.  109,  inc.  V).  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.

191. Processo: 1.29.000.003184/2016-61 Voto: 8118/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício enviado ao Ministério Público Federal. Pela 13ª Vara do Trabalho de Porto
Alegre/RS. Suposto crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Possível recebimento indevido de auxílio-doença,
concomitantemente  ao  exercício  de  outras  atividades  laborais  particulares,  tendo  em  vista
postagens em rede social pela beneficiária, divulgando sociedades empresárias que, em tese,
seriam de sua propriedade e de seu esposo. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).Titular da benesse que obteve a concessão do citado auxílio de forma regular, sem fraude.
Segurada  que  se  encontrava,  efetivamente,  debilitada  quando  da  postulação  da  benesse.  A
simples postagem alusiva às ditas empresas em rede social não significa que a segurada tenha
exercido, concretamente, atividade laborativa em tais entes coletivos. Todavia, ainda que assim o
fizesse, assumiu o risco de voltar a trabalhar para complementar sua renda, podendo, inclusive,
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revelar seu possível estado de dificuldade financeira, pois, apesar de doente, resolveu trabalhar,
em prejuízo  à  própria  saúde,  para  obter  indispensável  complementação  e  garantia  de  futura
renda.  Crime  não  configurado.  Precedente  deste  Colegiado:  Processo  n°  0007764-
20.2014.4.05.8100,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  nº  622,  em  22/06/2015,  à  unanimidade.
Homologação do arquivamento.

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

192. Processo: 1.29.000.003245/2016-91 Voto: 7889/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de calúnia (CP, art. 138 c/c art. 141, II). Manifestação encaminhada por
meio da Sala  de Atendimento ao Cidadão,  noticiando que particular  teria  publicado,  em rede
social, comentário no qual afirma que Juiz Federal teria recebido propina no exercício da função.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ação penal que se procede mediante queixa
ou representação do ofendido (Súmula 714 do STF).  Inexistência.  Ausência  de atribuição  do
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  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.

193. Processo: 1.29.000.003332/2016-48 Voto: 8116/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação genérica anônima. Relato de possível estelionato sem sucesso,
tendo  em vista  furto  de  registro  de  água  da  Prefeitura  do  Município  de  Monte  Negro/RS  e
instalação  em  outro  endereço,  citando  nome  de  imobiliária,  de  ruas  e  da  cidade  de  São
Leopoldo/RS.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Imputação  criminosa
desconexa e indefinida. Impossibilidade de realização de qualquer diligência. Desnecessidade de
remessa  do  apuratório  ao  Ministério  Público  Estadual,  em razão  da  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.

194. Processo: 1.29.003.000480/2016-81 Voto: 8112/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposta  prática  do crime previsto  no art.  183 da Lei  nº
9.427/97.  Possível  utilização  de  transmissor  com potência  superior  à  permitido  pela  Agência
Nacional de Telecomunicações  ANATEL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligência.  A ANATEL informou  que:  quanto  à  suposta  ocorrência  de  irregularidade  técnicas,
cumpre ressaltar que em fiscalização realizada no período de 01/08/2016 a 23/08/2016 a ANATEL
verificou que a entidade está funcionando de acordo com as características técnicas autorizadas,
não apresentando irregularidades.. Crime não configurado. Homologação do arquivamento.

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

195. Processo: 1.30.005.000194/2016-84 Voto: 8083/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Peças de informação. Representação sigilosa. Relato de que representantes legais de sociedade
empresária  privada  (salão  de  beleza)  estariam  descontando  indevidamente  de  clientes
porcentagem  sobre  o  uso  de  máquina  de  cartão,  declarando  nos  contracheques  de  seus
funcionários valores reais diferentes daqueles a receber e, ainda, coagindo os trabalhadores a
usarem materiais da empresa, gerando desconto financeiro significativo. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Suposto crime previsto no art. 203 do Código Penal: ausência de
provas concretas de fraude ou de violência perpetrada em detrimento dos empregados. Fato cível
trabalhista já  apurado no âmbito  do Ministério  Público do Trabalho.  Aplicação do princípio  da
subsidiariedade do Direito Penal. 2) Suposto crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90: desconto
indevido em compras que configura mero ilícito cível (prática abusiva no âmbito consumerista), se
houvesse nos autos provas nesse sentido. Remessa do feito ao Ministério Público Estadual que
se revela desnecessária, dada a manifesta atipicidade penal da conduta noticiada, desprovida,
ainda, de elementos probatórios mínimos. 3) Suposto crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98:
Inexistência de dado concreto de eventual branqueamento de capitais e de delito antecedente,
dada a indefinição e vagueza dos fatos examinados. Falta de justa causa duplicada em relação a
estes  fatos.  Inexistência  de  elementos  mínimos  indispensáveis  à  deflagração  da  persecução
penal. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e
do Verbete Sumular nº 534 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.

196. Processo: 1.33.000.001746/2016-18 Voto: 8131/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto tentado qualificado (CP, art. 155,§ 4º, inc. I, cc. o art. 14,
inc.  II)  praticado em desfavor  da Caixa  Econômica Federal,  em 29.05.2016,  no Município  de
Florianópolis/SC. Relato de arrombamento terminal de autoatendimento da CEF para subtração
de numerário.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Laudo de
perícia criminal que concluiu ter sido a janela de vidro do terminal quebrada, permitindo o acesso
a área de abastecimento dos cofres. Ausência de imagens de circuito interno de segurança e de
testemunha. 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.

197. Processo: 1.34.022.000040/2016-35 Voto: 8133/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime contra  a ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  atribuído a
Instituto  de  Filosofia.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência.
Expedição  de  ofício  à  Receita  Federal,  que  se  manifestou  pelo  baixo  interesse  fiscal.  Crime
material. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário em análise. Incidência da Súmula
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Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal na hipótese. Inexistência de justa causa para a
persecução penal.  Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de
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.

198. Processo: 1.35.000.001108/2012-91 Voto: 8090/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Relatório de Inteligência Financeira enviado ao Ministério
Público Federal pelo de Controle de Atividades Financeiras  COAF. Movimentações financeiras
atípicas em conta bancária de pessoa física, entre o período de agosto a dezembro de 2011. 1)
Supostos  crimes de sonegação de tributo  federal  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  e  de lavagem de
dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º): Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime
tributário que é de natureza material.  Informações da Receita Federal  de que o procedimento
administrativo  fiscal  em  exame  se  encontra  com  a  exigibilidade  suspensa,  em  razão  de
apresentação de impugnação, em 23/09/2013. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo
Tribunal Federal na hipótese. Ausência de provas concretas da materialidade do branqueamento
de capitais. Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento,
com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo
Tribunal  Federal.  2)  Supostos  crimes de  lavagem de  dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º)  e  de
estelionato  em  desfavor  de  particulares  (CP,  art.  171):  entendimento  de  que  o  delito  de
branqueamento de ativos só é de competência da Justiça Federal  quando praticado contra o
Sistema Financeiro Nacional e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços
ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou quando o
crime antecedente for de competência da Justiça Federal. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça (CC 113.359/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). No
caso, as investigações apontam para ocorrência de crime antecedente de competência da Justiça
Estadual (estelionato). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Fatos  que  já  estão  sendo  devidamente
apurados  pela  Polícia  Civil,  conforme documento  de  f.  08,  pelo  que  se  faz  desnecessária  a
remessa ao Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

199. Processo: 1.25.008.000406/2016-63 Voto: 8091/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de comércio  de  cédulas falsas  perpetrado  por  rede  social  na
Internet. Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições a outra unidade do próprio
Ministério Público Federal, nos moldes no Enunciado nº 25 deste Órgão Revisor. Atestou-se que o
responsável pelo perfil  digital  que estaria comercializando as notas inautênticas teve o log de
acesso  para  postagem  da  mensagem  com  conexão  que  partiu  da  cidade  de  Guarulhos/SP.
Homologação  do  declínio  de  atribuições  à  Procuradoria  da  República  no  Município  de
Guarulhos/SP.

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
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Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

200. Processo: 1.28.000.001316/2016-58 Voto: 8172/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Suposto  crime  contra  relação  de  consumo.  Relato  de
oferecimento de reclamação consumerista ancorada na existência de contrato de prestação de
serviço de televisão por assinatura, que, no entanto, estaria sendo interrompido com frequência,
possivelmente em razão de furto do sinal. Informa o representante, ainda, ter sido atendido de
forma  inadequada  por  funcionário  da  operadora  de  TV por  assinatura.  Arquivamento  que  se
recebe como declínio de atribuições. Revisão (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência, a
priori,  de  crime  federal  a  ser  investigado.  Ocorrência,  porém,  de  eventual  crime  contra  o
consumidor.  Atribuição  do  Parquet  Estadual.  Prejuízo  que  foi  suportado  exclusivamente  por
particular. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas
entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

201. Processo: 1.29.000.002322/2016-95 Voto: 8101/2016 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 estelionato tentado (CP, art. 171, caput, cc. o art. 14, inc. II) e
de  invasão  de  dispositivo  informático  alheio  (CP,  art.  154-A).  Representação  comunicando
recebimento de 03 (três) e-mails em nome da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT,
simulando que o destinatário da mensagem teria encomenda a receber, ao argumento de que a
primeira tentativa de entrega havia sido frustrada. A referida mensagem eletrônica oferecia, ainda,
link para conferir o rastreamento da encomenda, que, ao ser executado, capturaria informações
pessoais e dados bancários da vítima. Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições.
Revisão (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). O só uso do nome dos Correios pelo investigado
desconhecido, ainda que somado ao fato de ter sido a conduta perpetrada pela rede mundial de
computadores, não é suficiente a atrair a competência da Justiça Federal para o exame do caso.
Prejuízo que seria suportado unicamente pelo particular. Ausência de ofensa direta e específica a
bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Carência  de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

202. Processo: JF-JAL-0000889-31.2016.4.03.6124-
INQ

Voto: 8067/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 24ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
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JALES/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  163,  parágrafo  único,  III,  do  CP.
Tentativa  de  arrombamento  de  uma  agência  dos  Correios  no  dia  19.01.2016.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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.

203. Processo: JF/SP-0004325-21.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 8146/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

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

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

204. Processo: JF/SP-0016797-59.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 8147/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

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

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

205. Processo: JFRJ/NTR-0003417-
37.2010.4.02.5102-AP

Voto: 8145/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 334
DO CP. NEGATIVA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89,
LEI 9.099/95). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO
CPP.  SÚMULA 696  DO  STF.  CONHECIMENTO  DA REMESSA.  1.  Ação  Penal  em  que  a
investigada foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 334, § 1º, c e d, do CP. 2. O il.
Procurador da República oficiante deixou de oferecer o benefício da suspensão condicional do
processo,  por  considerar  que  a ré  já  possuía  uma outra  anotação  criminal  nos  autos  de  n.º
0003055-69.2009.4.02.5102 à época em que a denúncia dos presentes autos foi recebida. 3. O
MM. Juiz Federal, por sua vez, entendeu que não há óbice à concessão do benefício, uma vez
que a ré teve sua punibilidade extinta nos autos da ação penal nº 0003055-69.2009.4.02.5102. 4.
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. 5. 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.  6.  Na  hipótese  dos  autos,  o  processo  referido  pelo  Procurador  da
República  oficiante  para  não  oferecer  o  benefício  da  suspensão  condicional  do  processo
encontra-se arquivado,  em face da extinção da punibilidade da ré.  7.  O referido pressuposto
objetivo alegado para o  não oferecimento do benefício  encontra-se superado.  Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para, se preenchidos os demais requisitos exigidos
pelo art. 89 da Lei 9.099/95, oferecer o benefício da suspensão condicional do processo.

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

206. Processo: JF/SMO/SC-5003515-
87.2012.4.04.7210-APE - Eletrônico 

Voto: 8144/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO 
MIGUEL DO OESTE

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

Ementa: Ação  Penal.  Importação  de  310  cartelas  de  medicamento  RHEUMAZIN  FORTE,  com  20
comprimidos em cada, de procedência ignorada e sem o registro no órgão de vigilância sanitária
competente. O réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, I e V, do CP.
Interposição do recurso de apelação. O eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região desclassificou
a conduta descrita na denúncia para a prevista no art. 334 do CP (na redação anterior à dada pela
Lei nº 13.008/14), e, em seguida, converteu o julgamento em diligência, determinando a remessa
dos  autos  à  Vara  de  origem  para  manifestação  do  Ministério  Público  Federal  quanto  à
possibilidade  de  oferecimento  de  suspensão  condicional  do  processo.  O  il.  Procurador  da
República  oficiante  deixou  de  oferecer  o  benefício,  ante  a  ausência  de  preenchimento  dos
requisitos subjetivos.  Discordância  do MM. Juiz  Federal.  Remessa dos autos a esta 2ª CCR.
Aplicação do art. 28 do CPP. Razão assiste ao il. Procurador da República ao entender que a
culpabilidade do réu mostra-se exacerbada, ante a potencialidade lesiva da conduta, tendo em
vista que centenas ou até milhares de pessoas seriam atingidas com a comercialização dos mais
de  seis  mil  comprimidos  de  RHEUMAZIN  importados  ilegalmente,  caso  não  tivessem  sido
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apreendidos.  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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

207. Processo: PRM/GRU-3000.2013.006307-6-INQ Voto: 6646/2016 Origem: GABPRM1-IBPS - ISAC 
BARCELOS PEREIRA DE SOUZA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DE  DIVERSOS  CRIMES  DE  ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO, EM TESE, DO MESMO ADVOGADO. CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO AMAPARADO EM DOCUMENTO FALSO. CP, ART. 171, § 3º. MPF: CONFLITO
DE  ATRIBUIÇÕES.  LC  Nº  73/95,  ART.  62,  VII.  FATOS  DIVERSOS,  OCORRIDOS  EM
CIRCUNSTÂNCIAS DE LUGAR E DE TEMPO DIFERENTES E EM BENEFÍCIO DE PESSOAS
DISTINTAS.  DELITOS  AUTÔNOMOS.  AUTUAÇÕES  DE  INQUÉRITOS  POLICIAIS  EM
SEPARADO  PARA  VIABILIZAR  A  INVESTIGAÇÃO  DE  CADA  BENEFÍCIO.  CONEXÃO
INSTRUMENTAL  INEXISTENTE.  ATRIBUIÇÃO  DA  PRM  DE  GUARULHOS/SP,  ORA
SUSCITANTE.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de
estelionato qualificado, previsto no art. 171, § 3º, do CP, em face da autarquia previdenciária. 2.
Consta  dos  autos  que,  no  ano  de  2010,  um  segurado  do  INSS  contratou  o  advogado  ora
investigado  para  obtenção  do  benefício  de  aposentadoria,  repassando,  entre  os  seus
documentos, o perfil profissiográfico previdenciário. Decorridos quase três anos da concessão do
benefício, o segurado foi informado pelo INSS que o referido perfil  era falso,  constatando, ao
comparecer à agência, que não se tratava do mesmo documento entregue ao advogado. 3. Ao
apreciar os autos, o il. Procurador da República oficiante na PRM de Guarulhos/SP ressaltou a
existência  de  inúmeros  inquéritos  instaurados  para  apurar  a  prática  do  crime  de  estelionato
também relacionado com requerimentos de aposentadoria intermediados pelo mesmo advogado e
instruídos com perfis profissiográficos falsos. Na manifestação, o representante do Parquet faz
menção ao IPL nº 396/2012-5 (Autos nº 0005916-49.2012.403.6119), que tramita perante o Juízo
da 4ª  Vara  Federal  Criminal  de São Paulo,  no qual  houve  representação para expedição  de
mandado de busca e apreensão no escritório e na residência do investigado, a fim de apurar se a
contrafação dos perfis profissiográficos foi realizada pessoalmente pelo advogado ou por alguém
a seu mando, e, diante da suposta conexão instrumental, declinou de suas atribuições. 4. A il.
Procuradora da República oficiante na PR/SP, por sua vez,  houve por bem devolver os autos
àquela PRM, destacando que o advogado envolvido na prática supostamente ilícita é investigado
em,  pelo  menos,  22  (vinte  e  dois)  inquéritos  por  condutas  semelhantes,  instaurados
individualmente para apuração de cada um dos benefícios, tratando-se, pois, de fatos diversos,
ocorridos em circunstâncias de lugar e de tempo diferentes e ainda em benefício de pessoas
distintas.  Consignou,  também,  que  a  ação  penal  mencionada  (Autos  nº  0005916-
49.2012,403.6119, apensados aos Autos nº 12207-39.2013.403.6181) encontra-se já em fase de
instrução processual e que não houve decisão e expedição de mandado de busca e apreensão,
não se afigurando possível, no caso vertente, o eventual aproveitamento de provas. 5. Remessa
dos autos pelo membro oficiante na Procuradoria da República no município de Guarulhos/SP a
esta 2ª CCR para dirimir o presente conflito de atribuições, na forma do art. 62, VII, da LC nº
75/93.  6.  A circunstância  dos benefícios previdenciários terem sido irregularmente concedidos
mediante a participação, em tese, do advogado ora investigado não induz a tramitação conjunta
de todas as investigações, seja porque autuadas separadamente para viabilizar a apuração de
cada benefício,  cuja  obtenção fraudulenta  caracteriza crime autônomo,  seja porque a referida
ação  penal  (Autos  nº  0005916-49.2012,403.6119,  apensados  aos  Autos  nº  12207-
39.2013.403.6181)  encontra-se  em  fase  distinta,  com  audiência  de  instrução  probatória
redesignada para o dia 9/11/2016. 7. Não se vislumbra qualquer fundamento legal para o Juízo
Federal da Seção Judiciária de São Paulo permanecer prevento para todos os inquéritos policiais
instaurados contra o ora investigado em afronta às regras de competência territorial.  É que a
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aludida medida de busca e apreensão que teria motivado a remessa dos autos simplesmente não
ocorreu, tendo em vista a discordância do membro do Ministério Público Federal quanto à sua
realização e o consequente oferecimento da denúncia contra o advogado envolvido na fraude.
Não há que se falar, destarte, em aproveitamento de provas. 8. Conhecimento do conflito para
fixar a atribuição da PRM do município de Guarulhos/SP, ora suscitante.

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

208. Processo: 1.34.010.000231/2016-36 Voto: 8152/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
SONEGAÇÃO  FISCAL.  CONTINUIDADE  DELITIVA.  ATRIBUIÇÃO  DO  4º  OFÍCIO  DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RIBEIRÃO PRETO. 1. Notícia de Fato autuada a partir de
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  encaminhada  pela  Delegacia  da  Receita  Federal  em
Ribeirão Preto, comunicando eventual crime de sonegação fiscal, uma vez que representantes
legais  de empresa  privada  teriam declarado despesas lastreadas em notas  fiscais  inidôneas,
suprimindo ou reduzindo o pagamento de tributos federais (IPI, IRPJ, CSLL, Pis-Pasep e Cofins),
referente ao ano-calendário 2004. 2. Inicialmente, o procedimento foi distribuído à Procuradora da
República oficiante no 4º Ofício da PRM  Ribeirão Preto/SP, por prevenção, em virtude de os fatos
aparentemente  guardarem  relação  com  aqueles  tratados  na  Notícia  de  Fato  nº
1.34.010.000194/2013-13, convertida na Ação Penal nº 0006851-09.2013.4.03.6102. 3. Na Ação
Penal supramencionada, os sócios da empresa foram denunciados por sonegação fiscal,  haja
vista  que  teriam utilizado  as  mesmas  notas  fiscais  inidôneas  para  suprimir  e  reduzir  valores
devidos a título de IPI, relativo ao ano-calendário 2005. 4. A il. Procuradora da República titular do
4º Ofício encaminhou os autos ao setor competente para proceder a sua livre distribuição, por
entender  que  os  fatos  aqui  narrados tratam de tributos  distintos  e  relativos  a  ano-calendário
diverso, não estando preventa para analisar a presente Notícia de Fato. 5. O il. Procurador da
República oficiante no 2º Ofício da PRM  Ribeirão Preto discordou da nova distribuição e suscitou
o presente conflito negativo de atribuição. 6. Os fatos aqui narrados são correlatos aos apurados
na  Ação  Penal  nº  0006851-09.2013.4.03.6102.  A  diferença  é  a  circunstância  temporal.  No
procedimento já convolado em processo-crime, o tempo do crime é o ano-calendário de 2005, ao
passo que neste, é o ano-calendário 2004. Trata-se de mera continuidade delitiva (art. 71, caput,
do Código Penal). 7. Fixação da atribuição do 4º Ofício da PRM  Ribeirão Preto, por prevenção.

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.

209. Processo: 1.16.000.002700/2016-99 Voto: 8014/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. FALSA ANOTAÇÃO EM CTPS (CP, ART. 297, §§ 3º E 4º). MPF: DECLÍNIO
PARA  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  DISTRITO  FEDERAL  E  TERRITÓRIOS.  REVISÃO.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  ENUNCIADO  27  DESTA  2ª  CÂMARA.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a
suposta prática do crime previsto no art. 297, §§3º e 4º, do Código Penal. Falsa anotação em
Carteira de Trabalho e Previdência Social  CTPS, por empregador, para eximir-se do cumprimento
de obrigações trabalhistas e previdenciárias. 2. Enunciado nº 27 desta 2ª CCR: A persecução
penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do
Ministério Público Federal, por ofenderem a Previdência Social. 3. Recentes precedentes do STJ,
Terceira  Seção:  CC  139.401/SP,  DJe  16/11/2015;  CC  133.832/SP,  DJe  01/10/2015;  CC
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135.200/SP, DJe 02/02/2015; CC 127.706/RS, DJe 03/09/2014. 4. Não homologação do declínio
de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

210. Processo: 1.21.002.000153/2016-27 Voto: 8153/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TRES LAGOAS-MS

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

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

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

211. Processo: 1.27.000.000892/2016-15 Voto: 8013/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

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

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

212. Processo: DPF/DVS/MG-00291/2012-INQ Voto: 8078/2016 Origem: GABPRM2-HRA - HELEN 
RIBEIRO ABREU

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes previstos nos arts. 299 e 304 do CP. Os investigados teriam
elaborado e apresentado peças cartográficas falsas em uma ação de usucapião, com intuito de
esconder a correta localização da propriedade, que estaria situada no interior do Parque Nacional
da Serra da Canastra, impedindo, assim, a intervenção da União no caso. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  33  da  2ª  CCR).  Em  que  pese  o  elevado  número  de  equívocos
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encontrados nas peças cartográficas, os peritos concluíram que o imóvel pleiteado na ação de
usucapião não está inserido dentro da referida Unidade de Conservação Federal. Ademais, os
documentos  supostamente  falsificados  foram  utilizados  perante  a  Justiça  Estadual  (Juízo  da
Comarca de São Roque de Minas/MG). Aplicação da Súmula nº 546 do STJ. 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.

213. Processo: 1.11.000.000895/2015-38 Voto: 8068/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. A Assembleia Legislativa de Alagoas, por meio de seus gestores  Mesa Diretora,
não estaria realizando o devido repasse do Imposto de Renda dos funcionários da casa, bem
como não estaria cumprindo a Lei de Acesso às Informações. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Informação da Receita Federal de que o recolhimento do produto
da  arrecadação  do  Imposto  de  Renda  Retido  na  Fonte  (IRRF)  dos  funcionários  públicos
estaduais, incluindo-se os servidores da Assembleia, pertence ao Tesouro 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.

214. Processo: 1.15.000.001304/2016-81 Voto: 8044/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de auto de infração lavrado por Fiscal Federal Agropecuário do
Ministério  da  Agricultura,  dando  conta  de  diversas  irregularidades  no  armazenamento,
fracionamento e etiquetagem dos produtos de origem animal manipulados e comercializados pela
empresa autuada. Infração prevista no art. 7º da Lei 1.283/50. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal 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.

215. Processo: 1.16.000.002179/2016-90 Voto: 8077/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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 determinado cidadão estaria praticando o crime de
tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2ª CCR).  Ausência de indícios de transnacionalidade no suposto crime de tráfico ilícito de
entorpecentes. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto
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a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Inexistência  de elementos  de
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

216. Processo: 1.16.000.002263/2016-11 Voto: 8074/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Notícia-crime  apresentada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
comunicando que um grupo de manifestantes teria praticado atos violentos e de intolerância na
Universidade  de  Brasília.  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.

217. Processo: 1.16.000.003236/2016-58 Voto: 8048/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formalizada perante a Ouvidoria do MPF.
Possível crime de estelionato (CP, art. 171) contra particular. Pessoa que se apresentando como
advogado do MPF telefonou para o  representante,  dizendo que  teria  ele  um valor  a  receber
referente  ao  plano  color.  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 MPDFT.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

218. Processo: 1.17.001.000095/2016-74 Voto: 8070/2016 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 para apurar a conduta do vice-prefeito de Alegre/ES que teria, em conluio
com  servidor  da  Prefeitura,  falsificado  a  assinatura  do  prefeito  em  dois  documentos  que
constavam em um processo de licitação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da
2ª CCR).  Tratando-se de matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à
Corrupção), remetam-se os autos àquele Colegiado.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto
do(a)  relator(a). Participaram da  votação  Dr.  José  Adonis  Callou  de  Araújo  Sá  e  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

219. Processo: 1.17.004.000137/2016-47 Voto: 8076/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível perseguição sofrida por um professor, uma vez
que estaria desagradando alguns empresários no município de Linhares/ES, em virtude de sua
atuação militante em favor dos Direitos Humanos. 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.

220. Processo: 1.19.000.000924/2016-54 Voto: 8056/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

221. Processo: 1.20.000.001080/2016-48 Voto: 8042/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação feita via Sala de Atendimento ao Cidadão do
MPF. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168) de benefício de pensão por morte por
advogado contratado para requerê-lo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR).  Lesão  restrita  aos  particulares.  Inexistência  de  qualquer  prejuízo  capaz de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

222. Processo: 1.20.000.001404/2016-48 Voto: 8012/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de declaração, colhida em Sala de Atendimento ao Cidadão do
MPF,  dando  conta  de  irregularidades  na  atuação  de  Juiz  de  Paz,  o  qual  estaria  realizando
casamentos  a  distância  sem obedecer  os  ditames legais.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de qualquer prejuízo capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

223. Processo: 1.22.000.002493/2016-75 Voto: 8075/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 241-B da Lei nº 8.069/90. Narra a noticiante que
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teria visto imagens pornográficas de crianças no computador de uma pessoa que reside com sua
tia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Não há nenhum indicativo de
que o suposto crime tenha sido cometido em meios que permitam a transnacionalidade delitiva,
uma vez que o mero armazenamento fotográfico em computador não determina que o delito tenha
sido cometido pelo investigado através da internet  e com transnacionalidade. Ausência,  até o
presente momento, 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.

224. Processo: 1.22.006.000120/2016-18 Voto: 8046/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação, apresentada via Sala de Atendimento ao
Cidadão,  dando conta  de  suposto  crime de  Estelionato  (art.  171,  CP).  Envio  de  mensagens
eletrônicas por pessoa que, se apresentando como refugiado da Síria, diz possuir alto valor para
investir no Brasil e oferece 20% dele em troca de assistência na aplicação do dinheiro no País.
Conduta identificada como o denominado Golpe Nigeriano. Prática que não afeta bem, serviço ou
interesse da União,  autarquia  federal  ou empresa  pública 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.

225. Processo: 1.23.005.000252/2016-12 Voto: 8045/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em virtude de ofício oriundo de Juízo de Direito Titular da Vara Agrária
da Comarca de Redenção/PA. Relato de possível  obstrução da Rodovia Federal BR  155 por
grupos reivindicantes de reforma agrária, que invadiram propriedade privada situada a margem da
Rodovia. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Verifica-se, da analise
dos autos, que as ameaças e invasões se restringiram à propriedade 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.

226. Processo: 1.25.000.003704/2016-85 Voto: 8049/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão do  MPF.  Possível  crime de  estelionato  (CP,  art.  171)  contra  particular.  Empresa  de
telefonia que se utilizando de meio fraudulento celebrou contrato oneroso com o representante.
Envio  de  cobrança  supostamente  ilegal  ao  consumidor.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de
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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.

227. Processo: 1.25.005.000347/2016-53 Voto: 8069/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares. Narra a noticiante
que teria contratado uma pessoa jurídica para intermediar a compra de uma empresa na Suíça.
Entretanto, o negócio não teria sido concluído, uma vez que os dados da empresa a ser adquirida
eram falsos. 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.

228. Processo: 1.25.008.000574/2016-59 Voto: 8057/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

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

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

229. Processo: 1.28.000.001218/2016-11 Voto: 8054/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a prática, em tese, do crime de posse de gás tóxico ou
asfixiante (CP, art. 253) por estrangeiro que teve apreendido em seu poder dois frascos de spray
de pimenta de fabricação alemã. 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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230. Processo: 1.29.003.000542/2016-54 Voto: 8051/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para a apurar o crime, em tese, de falsidade ideológica (CP, art. 299),
consistente no uso indevido de dados pessoais de particular por empresa privada, em suposta
falsificação do seu contrato social. 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.

231. Processo: 1.29.006.000320/2016-10 Voto: 8052/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  encaminhada por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
noticiando a possível ocorrência de crime contra a honra praticado por 3º Sargento contra Cabo,
ambos da Marinha do Brasil.  Revisão de declínio (Enunciado n° 33,  2ª CCR).  Suposto crime
cometidos por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil (art. 9º, II, b, c/c o art. 214
do CPM). Competência da Justiça Militar da União. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Militar.

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

232. Processo: 1.29.015.000037/2016-71 Voto: 8072/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de maus-tratos, supostamente praticado por
indígena em desfavor de seu filho, de aproximadamente 1 ano. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Fatos que não dizem respeito a direitos e interesses coletivos da comunidade
indígena. A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca
de disputa sobre direitos indígenas,  incluindo as matérias referentes à organização social  dos
índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJ  03-02-2006).  Aplicação  da  Súmula  nº  140  do  STJ:  Compete  à  Justiça  Comum  Estadual
processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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233. Processo: 1.29.017.000138/2016-21 Voto: 8165/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CANOAS-RS

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de informes da 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, dando conta
de possível crime de uso de documento particular falso (CP, art. 304). Empregado de empresa
privada que tentou justificar suas faltas ao trabalho apresentando ao seu empregador atestados
médicos falsos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Súmula 546 do STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de
documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento
público,  não  importando  a  qualificação  do  órgão  expedidor.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

234. Processo: 1.30.001.003918/2016-81 Voto: 8164/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

235. Processo: 1.33.002.000155/2016-03 Voto: 8073/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime descrito no art.  155 do CP, uma vez que
indígenas teriam furtado materiais que faziam parte da estrutura do ginásio de esportes da Escola
Indígena  de  Ensino  Fundamental.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  A
competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa
sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus
costumes,  línguas,  crenças  e  tradições,  bem  como  os  direitos  sobre  as  terras  que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJ  03-02-2006).  Aplicação  da  Súmula  nº  140  do  STJ:  Compete  à  Justiça  Comum  Estadual
processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

236. Processo: 1.33.003.000286/2016-72 Voto: 8047/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Boletim de Ocorrência encaminhado pela Polícia Federal, no
qual há relato de suposto crime de estelionato (CP, art. 171) contra particular, consistente no uso
de documentação falsa junto a banco privado para confecção de cartão de crédito e de contração
de  dívidas  fraudulentamente  com  instituição  financeira.  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
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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.

237. Processo: 1.34.001.005898/2016-34 Voto: 8050/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada via Sala de Atendimento ao
Cidadão do MPF. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) contra particular. Empresa que, em
contrato  de  empréstimo,  exigiu  do  representante  a  transferência  de  dinheiro  para  contas  de
avalistas que indicou e, após a realização dos depósitos, não liberou o valor a ser emprestado.
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.

238. Processo: 1.34.006.000692/2016-78 Voto: 8055/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  manifestação  apresentada  em  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, imputando a proprietário de estabelecimento comercial situado em Itaquaquecetuba/SP
diversas práticas criminosas, tais como tráfico de drogas, sonegação tributária e clonagem de
cartões. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de
transnacionalidade no suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Circunstâncias fáticas que
não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento,
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

239. Processo: 1.34.008.000430/2016-93 Voto: 8053/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra as relações de consumo, previstos nos arts. 66 e
67 da Lei 8078/90, consistente na circulação de panfleto de caráter publicitário, considerado pela
ANVISA como veiculador  de  propaganda enganosa  de produtos  não registrados.  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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240. Processo: 1.34.008.000432/2016-82 Voto: 8043/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação formalizada via Sala de Atendimento ao
Cidadão. Possível  crime de ameaça entre particulares (CP, art.  147),  por meio da rede social
Facebook. 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.

241. Processo: 1.34.023.000109/2016-11 Voto: 8071/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando possível crime de difamação ou injúria, supostamente praticado por pastor
em desfavor de Juízes de Direito. 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.

Outras deliberações(Declínio)

242. Processo: DPF/RDO/PA-00002/2016-INQ Voto: 8151/2016 Origem: GABPRM1-AGV - 
AMANDA GUALTIERI VARELA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, de lesão corporal leve (art. 129, CP),
causada por uma indígena, menor de idade na época do fato, a qual teria agredido uma servidora
federal durante trabalho de vacinação das crianças da Aldeia Gorotire, na terra indígena Kayapó.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  ocorrência  de  crime  em razão  da
menoridade da suposta autora do fato. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição
do  Ministério  Público  Federal  na  hipótese  de  suposto  ato  infracional.  Resta  prejudicada  a
comprovação da ação infracional  por  ausência  de exame de corpo  de delito.  Inexistência  de
materialidade delitiva. Recebimento da promoção de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª CCR) como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Falta de justa causa para prosseguimento
da persecução penal. 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.

243. Processo: 1.25.000.003409/2016-29 Voto: 8065/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando a suposta existência de um vídeo, postado na rede social Facebook, no
qual  um pastor  agride repetidamente  uma mulher  em público.  Recebimento  da promoção de
declínio  de atribuições como arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O noticiante  solicitou o
cancelamento da manifestação após verificar que o fato teria ocorrido em país estrangeiro. Relato
que  não  trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma  investigação
criminal responsável e útil. Homologação do arquivamento.

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

244. Processo: 1.29.002.000472/2016-44 Voto: 8041/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação enviada por correio eletrônico, que aponta
ser  corriqueira,  nas  empresas  de  hotelaria,  restaurantes  e  assemelhados,  nos  municípios  de
Canela/RS e Gramado/RS, a retenção de 20% a 40% dos valores cobrados dos clientes a título
de taxa de serviço (popularmente chamado de 10% de gorjeta),  com a finalidade de custear
encargos tributários,  assim como o desconto mensal irregular de R$ 24,80 dos trabalhadores
dessas categorias, valores que são repassados aos respectivos sindicatos. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios da prática de crimes que possam
ensejar a atuação do Ministério Público Federal. Verifica-se, por ora, a ocorrência de possíveis
irregularidades trabalhistas, de modo que eventuais demandas coletivas que decorram dos fatos
descritos são de atribuição do Ministério Público do Trabalho. Caso, eventualmente, o MPT apure
indícios da prática de algum ilícito criminal, o Ministério Público Federal será comunicado para a
tomada das medidas cabíveis. Recebimento da promoção de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR) como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Homologação do arquivamento e
remessa de cópias ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84, II, da LC nº 75/93.

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

245. Processo: 1.31.000.000636/2016-03 Voto: 8010/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de Fato iniciada a partir  de Relatório de Fiscalização realizado pela Superintendência
Regional  do  Trabalho  e  Emprego.  Empresas  privadas  estariam praticando  irregularidades  no
âmbito  trabalhista,  consistentes  na  prática,  em  tese,  da  figura  conhecida  como  pejotização.
Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios da prática de crime
contra a organização do trabalho. Não há referência a fraude ou violência contra o trabalhador,
elementares típicas da maioria dos crimes descritos nos arts. 197 a 207 do CP, em especial o
delito de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203). Ausência de elementos
mínimos para se definir a repercussão penal sobre os fatos. Verifica-se, por ora, a ocorrência de
irregularidades trabalhistas, de modo que eventuais demandas coletivas que decorram dos fatos
descritos são de atribuição do Ministério Público do Trabalho. Caso, eventualmente, o MPT apure
indícios da prática de algum ilícito criminal, o Ministério Público Federal será comunicado para a
tomada das medidas cabíveis. Recebimento da promoção de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR) como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Homologação do arquivamento e
remessa de cópias ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84, II, da LC nº 75/93.
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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.

246. Processo: 1.34.010.000321/2016-27 Voto: 8063/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Empresa
privada  estaria  praticando  diversas  irregularidades  no  âmbito  trabalhista.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime  contra  a
organização  do  trabalho.  O  noticiante  não  faz  referência  a  fraude  ou  violência  contra  o
trabalhador, elementares típicas da maioria dos crimes descritos nos arts. 197 a 207 do CP, em
especial o delito de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art.  203). Ausência de
elementos mínimos para se definir a repercussão penal sobre os fatos. Verifica-se, por ora, a
ocorrência  de  irregularidades  trabalhistas,  de  modo  que  eventuais  demandas  coletivas  que
decorram  dos  fatos  descritos  são  de  atribuição  do  Ministério  Público  do  Trabalho.  Caso,
eventualmente,  o MPT apure indícios da prática de algum ilícito criminal,  o Ministério Público
Federal será comunicado para a tomada das medidas cabíveis. Homologação do arquivamento e
remessa de cópias ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84, II, da LC nº 75/93.

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

Homologação de Arquivamento

247. Processo: DPF/AGA/TO-00025/2015-INQ Voto: 8115/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes previstos nos arts. 171 e 205 do CP. Possíveis irregularidades
na execução do  Programa  Nacional  de  Controle  e  Erradicação  de  Brucelose  e  Tuberculose.
Médico veterinário teria realizado exames em 750 bovinos sem os insumos necessários e emitido
laudos  após  ter  solicitado  sua  desabilitação  no  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento  MAPA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração
do crime do art. 205 do CP é necessária a habitualidade na conduta. No caso, constatou-se que o
investigado emitiu apenas um laudo sem a devida habilitação para atuar no referido programa. Em
relação  ao delito  descrito  no art.  171 do CP,  não há  elementos probatórios  mínimos de sua
ocorrência, uma vez que, conforme consta dos autos, os exames foram realizados com insumos
que restaram em estoque. Materialidade delitiva não evidenciada. Arquivamento que não gera
coisa julgada,  podendo as investigações serem reabertas se  houver  notícia  de novas  provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

248. Processo: DPF/JFA-00551/2014-INQ Voto: 8135/2016 Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS 
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação na qual se pleiteava
benefício de pensão por morte (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constatação de que ocorreu apenas um equívoco em relação aos nomes da esposa e da amante
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do falecido. 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.

249. Processo: DPF/ROO-00195/2015-IPL Voto: 8170/2016 Origem: SJUR/PRM-MT - SETOR 
JURIDICO DA 
PRM/RONDONOPOLIS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de roubo (CP, art. 157) ocorrido na agência dos Correios em Alto
Araguaia/MT, no dia 04.09.2015. Subtração de uma arma de fogo e de parte do colete balístico do
vigilante, não sendo subtraído bens dos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Após diligências, não foi possível colher elementos mínimos de autoria delitiva. Inexistência
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera
coisa julgada,  podendo as investigações serem reabertas se  houver  notícia  de novas  provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

250. Processo: DPF-UDI-00185/2014-INQ Voto: 8150/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de lesão corporal culposa (CP, art. 129, § 6º),
praticado, em tese, por médicos do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia
HC/UFU em desfavor de um presidiário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
diligências, constatou-se que a equipe médica do hospital não se manteve inerte, tendo tomado
todas as providências necessárias para o tratamento do paciente.  Inexistência de indícios da
prática  do  crime  ora  em  análise.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Homologação  do
arquivamento.

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

251. Processo: 1.00.000.003465/2016-32 Voto: 8156/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de 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 Campo Novo do
Parecis/MT. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O Relatório concluiu pela
inexistência de práticas que pudessem configurar trabalho escravo. Ausência de materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento.

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

252. Processo: 1.01.004.000165/2015-43 Voto: 8169/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  notícia-crime  encaminhada  por  particular,  comunicando
suposto crime de injúria qualificada, em razão de sua deficiência (CP, art. 140, § 3º), praticado, em
tese,  por  membro  do  Ministério  Público  Federal,  uma  vez  que  este  decidiu  não  intervir  em
determinado processo judicial  na qualidade de custos legis.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Os elementos informativos dos autos revelam que o Procurador da República
mencionado  agiu  nos  limites  da  independência  funcional,  fundamentando  devidamente  seu
entendimento jurídico acerca da situação posta sob sua apreciação, não havendo qualquer ofensa
à  honra  subjetiva  do  noticiante.  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.

253. Processo: 1.13.000.001838/2016-82 Voto: 8016/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime previsto no art.  10 da Lei  nº  7.347/85.  Empresa privada teria
deixado de fornecer documentos requisitados pelo  Ministério  Público do Trabalho (MPT) para
instruir inquérito civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informes do MPT dando
conta de que a requisição ministerial  em questão foi  atendida em 19.09.2016. Verifica-se,  da
análise dos autos, que não há indícios de que o investigado tinha intenção de descumprir a ordem
legal emanada pelo MPT. 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.

254. Processo: 1.14.000.000726/2016-77 Voto: 8018/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o suposto crime de calúnia contra funcionários públicos em
razão das suas funções (CP, art. 138). Professores da Universidade Federal da Bahia que foram
acusados da prática de racismo institucional por dois discentes. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Não se vislumbra a configuração do tipo penal. O elemento subjetivo da calúnia
é o dolo do dano, a vontade consciente de caluniar a vítima, imputando-lhe a prática de fato
definido como crime, de que se sabe inocente. A certeza do agente, embora errônea, de que a
imputação  é  verdadeira  impede  a  configuração  do  dolo.  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.

255. Processo: 1.14.000.000855/2016-65 Voto: 8159/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime contra a ordem tributária (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).  Sócios de
escritório de advocacia estariam sonegando o Imposto de Renda. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93,  art.  62,  IV).  Informação da Receita  Federal  de que não há procedimento fiscal  em
desfavor dos investigados. Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. Natureza
material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa, no momento, para
continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.
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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.

256. Processo: 1.14.000.001560/2016-14 Voto: 8163/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins
Penais  RFFP. Suposta prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informes da Receita Federal dando conta
de que os créditos tributários vinculados à RFFP em questão se encontram com exigibilidade
suspensa, em razão do oferecimento de impugnação administrativa. 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. Ausência de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

257. Processo: 1.14.000.002702/2016-52 Voto: 8037/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Inquérito Policial. Roubo (CP, art. 157) contra funcionário da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos.  A  vítima  não  foi  capaz  de  reconhecer  os  autores  do  delito  ou  de  descrever
características biométricas suficientes para se promover a sua posterior identificação. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas diligências no local dos fatos. Ausência de
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

258. Processo: 1.14.000.002989/2015-30 Voto: 8149/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta lavagem de dinheiro decorrente do crime de tráfico
de drogas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, constatou-se que,
em relação aos investigados nestes autos, não pesa nenhuma notícia de envolvimento com tráfico
de entorpecentes.  Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva.  Existência de outro
procedimento que apura a possível  prática de crimes contra  a ordem tributária por parte  dos
investigados. 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.

259. Processo: 1.14.001.000409/2016-41 Voto: 8155/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência.  Lei  nº  9.472/97,  art.  183.  Instalação e operação irregular  de um
serviço de comunicação multimídia no município de Maraú/BA. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  A ANATEL atestou,  por  meio  de  Nota  Técnica,  que  Não  há  interferência
radioelétrica efetiva, uma vez que toda entidade que utiliza equipamentos de radiação restrita
opera  em caráter  secundário.  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  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.

260. Processo: 1.15.000.001887/2016-41 Voto: 8154/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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. Suposto crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Narra o noticiante que teria
sido vítima de  mensagens ofensivas  na  rede  social  Facebook e no aplicativo Whatsapp,  em
virtude de sua condição de nordestino. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). A
PR/CE expediu, por duas vezes, ofício ao noticiante, para que fornecesse cópia das mensagens
preconceituosas, os quais porém não foram respondidos. Ausência de elementos mínimos aptos a
justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

261. Processo: 1.16.000.003523/2015-87 Voto: 8061/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a fé pública. Servidor exerceu concomitantemente, por 13
(treze) dias, os cargos de Soldado Policial Militar do Distrito Federal e de Técnico Judiciário do
Tribunal  Superior  do  Trabalho.  Homologação  do  arquivamento  pela  5ª  CCR/MPF  quanto  à
improbidade administrativa.  Remessa dos autos a  esta  2ª  Câmara para análise dos fatos no
âmbito criminal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não houve efetivo prejuízo ao
erário devido ao curto período de tempo acumulado ilegalmente. Ademais, o servidor retratou-se
em  período  anterior  à  deflagração  do  Processo  Administrativo  Disciplinar,  solicitando  a
exoneração do cargo perante o TST. 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.

262. Processo: 1.17.001.000021/2016-38 Voto: 8124/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de
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estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).  Suposto recebimento indevido de benefício de
amparo social a pessoa portadora de deficiência. Narra o noticiante que a beneficiária não possui
invalidez.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Após avaliação médica,  restou
comprovado  que  a  investigada  preenche  os  requisitos  estabelecidos  pelo  art.  20  da  Lei  nº
8.742/93, que define pessoa com deficiência para fins de acesso ao referido benefício. Ausência
de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

263. Processo: 1.20.000.001498/2016-55 Voto: 8022/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o uso de certidão falsa por Prefeito, para instruir o seu
requerimento  de  registro  de  candidatura  referente  às  eleições  de  2016.  Suposto  crime  de
Falsidade Ideológica Eleitoral  (art.  350 do Código Eleitoral).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). A falsidade residiria no fato de que, apesar de a certidão apontar o nada consta,
o prefeito teria pendências decorrentes de requerimentos encaminhados pelo Poder Legislativo
Municipal  que,  até  aquele  momento,  não  teriam  sido  respondidos  pelo  Chefe  do  Executivo.
Certidão que não constitui documento obrigatório a ser apresentado no requerimento de registro
de  candidatura.  Ausência  de  relevância  jurídica  do  fato  certificado  para  os  fins  do  processo
eleitoral. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 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.

264. Processo: 1.22.000.004018/2016-33 Voto: 8026/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação, apresentada em Sala de Atendimento ao
Cidadão do MPF, dando conta da possível prática do crime de injúria (art. 140, CP). Supostas
ofensas publicadas em um grupo da rede social  Facebook.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). 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  2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades. Recebimento da promoção de arquivamento como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). 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.

265. Processo: 1.22.003.000021/2016-58 Voto: 8128/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 299 do CP. Suposta apresentação, perante o Juízo
da 4ª Vara Federal de Uberlândia, de documentos ideologicamente falsos no intuito de somar
tempo de serviço em atividade rural para obter junto ao INSS aposentadoria rural. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Extrai-se dos autos, com base nas declarações gravadas

108



Ata da 667ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00348571/2016

em audiência,  que as informações supostamente falsas não foram inseridas de forma livre  e
consciente  pela  investigada,  haja  vista  tratar-se de pessoa humilde e  de pouca escolaridade.
Ausência de dolo de inserção de declaração falsa. Homologação do arquivamento.

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

266. Processo: 1.23.005.000064/2015-03 Voto: 8036/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de peculato mediante erro de
outrem (CP, art. 313) e de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), tendo em vista a inserção
fraudulenta de dados referentes ao vínculo laborativo e remuneração de particular. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido há 16 anos, não se mostrando mais viável a
realização de diligências que possibilitem a identificação de seu autor. Aplicação da Orientação nº
26  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.

267. Processo: 1.24.000.001350/2016-71 Voto: 8025/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  apresentada  por  meio  de  Sala  de
Atendimento ao Cidadão do MPF. Representante alega suposta desobediência a ordem judicial
que determinou a efetivação de sua matrícula no curso de medicina da FAMAE, razão pela qual
pede intervenção do MPF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que o
descumprimento da decisão foi comunicada ao juiz do processo, o qual determinou a intimação da
FAMAE para que cumprisse integralmente a decisão liminar, e essa, por sua vez, juntou petição
aos  autos.  Embora  não  seja  possível  acessar  seu  conteúdo,  caso  tenha  de  fato  havido  o
descumprido de tal decisum, o próprio juiz da causa prontamente comunicará o MPF do ocorrido
para a apuração do eventual crime. Ausência, até o momento, de elementos capazes de justificar
a pertinência da intervenção do Ministério Público. Homologação do arquivamento.

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

268. Processo: 1.24.000.001855/2013-93 Voto: 8142/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir  de notícia-crime formulada por agente
público, comunicando que os responsáveis pela gerência do Instituto de Previdência do Município
de João Pessoa estariam enriquecendo ilicitamente por meio do recebimento de propina para
realização  de  aplicações  financeiras,  bem  como  provável  apropriação  dos  rendimentos  das
aplicações dos servidores e lavagem de dinheiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Após diligências, constatou-se que não há qualquer indício de irregularidade em relação às
aplicações feitas pelo Instituto, uma vez que todas as contas foram auditadas e aprovadas pelo
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Inexistência de qualquer sinal de riqueza incompatível
com os rendimentos das pessoas investigadas. Ademais, a Receita Federal informou que não há
nenhuma ação fiscal e com os dados disponíveis não identificamos possível interesse fiscal, o que
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inviabiliza eventual investigação pela prática de crimes contra a ordem tributária.  Ausência de
indícios de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art.
18 do CPP.

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

269. Processo: 1.24.001.000129/2016-96 Voto: 8130/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  prática do crime de falso testemunho (art.  342, CP) em reclamação
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Depoimento não foi gravado, mas
sim reduzido a termo sem assinatura, já que a Justiça do Trabalho adotava a praxe de não exigir
as assinaturas das testemunhas no referido Termo de Audiência.  A assinatura da testemunha
confirma a  veracidade do termo.  É necessário  que  o ato  do depoimento  esteja  findo,  isto  é,
reduzido a  termo e assinado pela  testemunha,  pelo  juiz  e  pelas partes  (CPP,  art.  216).  Não
configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

270. Processo: 1.24.002.000017/2012-00 Voto: 8162/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  utilização  de  documentos  falsos  em  processo
judicial com a finalidade de obter benefício de aposentadoria rural. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Após diversas diligências, não foi possível chegar a conclusão de que os
documentos que subsidiaram a ação previdenciária foram fraudados. Inexistência de elementos
probatórios mínimos acerca da materialidade e autoria da possível ocorrência dos crimes de uso
de  documento  falso  (CP,  art.  304)  ou  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).
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.

271. Processo: 1.25.000.002939/2015-79 Voto: 8148/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  lavagem  de
dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º),  uma  vez  que,  de  acordo  com o  Relatório  de  Inteligência
Financeira  do  COAF,  empresa  privada  teria  realizado  movimentações  financeiras  suspeitas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diversas diligências, não foi possível
colher indícios mínimos de prática delitiva nas transações noticiadas pelo COAF. Informação da
Receita Federal de que inexiste ação fiscal em desfavor das empresas mencionadas no referido
relatório. Ademais, não foram encontrados registros da prática de crimes antecedentes ao delito
previsto  no  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98  pelas  pessoas  envolvidas  nas  transações  financeiras.
Materialidade delitiva não evidenciada. 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
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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.

272. Processo: 1.25.000.003824/2016-82 Voto: 8039/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de violação de correspondência  (art.  40 da Lei  nº  6.538/78).
Envólucro encontrado por funcionário da limpeza, rasgado e sem o seu conteúdo, no cesto de lixo
do  banheiro  masculino  do  Centro  de  Tratamento  Internacional  dos  Correios  em Curitiba/PR.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Imagens disponíveis insuficientes para que se
pudesse identificar o responsável pelo alcance e espoliação do objeto. 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.

273. Processo: 1.25.008.000213/2016-11 Voto: 8171/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de comunicação anônima, noticiando supostos crimes descritos
no art. 1º da Lei nº 8.137/90, praticados, em tese, por administradores de uma filial de sociedade
empresária  localizada  em Ponta  Grossa,  cuja  matriz  situa-se  no  Rio  de  Janeiro.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações da Receita Federal de que, em relação ao
estabelecimento filial, não consta procedimento fiscal e não foram encontrados fatos relevantes
que justifiquem sua instauração. Comunicação dos fatos à Delegacia da Receita Federal no Rio
de Janeiro, para fiscalização do estabelecimento matriz.  Ausência de lastro probatório mínimo
para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

274. Processo: 1.25.011.000094/2016-39 Voto: 8038/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  soltura  indevida  de  réu  preso  no  Centro  de
Detenção Provisória III (Pinheiros). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informes
que apontam a ausência de irregularidade na conduta do agente que conferiu liberdade ao réu
diante de alvará de soltura clausulado, expedido em seu favor pelo Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Cotia/SP. Mandado de prisão oriundo de Paranavaí que não constava no INFOSEG
ou no Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ, tendo a sido feita efetivamente a consulta
a tais centros de informações antes do cumprimento do referido alvará de soltura. Ausência de
indícios mínimos de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

275. Processo: 1.26.000.002891/2016-42 Voto: 8140/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada,  de  forma  anônima,  à  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão. Publicação, por meio da rede social Facebook, de imagem com conotação sexual em
perfil  pertencente a uma suposta criança. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Embora a imagem postada seja inapropriada, a conduta ora em análise não se amolda a qualquer
tipo penal. Inexistência de imagem pornográfica envolvendo criança ou adolescente. 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.

276. Processo: 1.28.200.000078/2016-15 Voto: 8161/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação formulada via Sala de
Atendimento ao Cidadão, dando conta de suposta obtenção fraudulenta de pensão por morte
rural. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Instrução que demonstrou a inexistência de elementos indiciários da
materialidade delitiva  em questão.  O próprio  INSS consignou que não houve  constatação  de
indícios de fraude no requerimento administrativo e reconheceu a condição de trabalhadora rural
da investigada e de dependente do de cujus. 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.

277. Processo: 1.29.000.000181/2016-76 Voto: 8158/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto  crime contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).  Particular
estaria  sonegando o Imposto de Renda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Informação da Receita Federal de que os fatos narrados não se enquadram nos parâmetros de
interesse e relevância fiscal. Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. Natureza
material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa, no momento, para
continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

278. Processo: 1.29.000.001309/2016-19 Voto: 8122/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  10/2002  a
08/2006, após o óbito da titular,  ocorrido em 15/10/2002. O último saque indevido ocorreu em
08/09/2006  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  interesse  de  agir,  ante  a
ocorrência da prescrição em perspectiva.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Benefício  recebido  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.  Segurada  que  não  possuía
procurador ou representante legal.  Ausência de indícios de autoria.  Inexistência de diligências
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capazes de modificar o panorama probatório atual. Aplicação do Enunciado nº 68 desta 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.

279. Processo: 1.29.000.001535/2016-08 Voto: 8167/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento instaurado a partir de ocorrência registrada perante a Polícia Federal, noticiando
que um cidadão, que já foi alvo de busca e apreensão por suspeita de pedofilia, estava em casa.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foram juntadas duas manifestações do MPF,
uma de 2008 e outra de 2009, em inquéritos nos quais dito cidadão foi investigado acerca do
delito mencionado. A última é um pedido de arquivamento. Não houve comunicação de fato novo
a merecer diligências. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 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: 1.29.000.001770/2016-71 Voto: 8028/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

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).  Contrariedade relacionada à jornada de
trabalho.  Sentença fundada em outros elementos de prova existentes nos autos.  Ausência de
potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no
REsp 1269635/MG, Rel.  Min.  Sebastião Reis  Júnior,  Sexta Turma,  DJe 23/09/2013;  AgRg no
REsp  1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 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: 1.29.000.002069/2016-70 Voto: 8139/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 155 do CP. Um aparelho de televisão do
Hospital  de  Clínicas  de  Porto  Alegre/RS  teria  sido  furtado  no  dia  15.02.2016.  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.

282. Processo: 1.29.000.002071/2016-49 Voto: 8137/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Suposto crime previsto no art. 155 do CP. Computador portátil de
propriedade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul teria sido furtado em uma cidade dos
Estados Unidos, que havia sido levado por um professor em razão de uma atividade acadêmica.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para apurar eventual
responsabilidade administrativa do professor, no intuito de saber se o transporte do bem foi feito
com a autorização da chefia.  Do ponto de vista criminal,  o fato não se submete à jurisdição
brasileira. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 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: 1.29.000.002121/2016-98 Voto: 8136/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

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).  Contrariedade relacionada à jornada de
trabalho.  Sentença fundada em outros elementos de prova existentes nos autos.  Ausência de
potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no
REsp 1269635/MG, Rel.  Min.  Sebastião Reis  Júnior,  Sexta Turma,  DJe 23/09/2013;  AgRg no
REsp  1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 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: 1.29.000.002639/2016-21 Voto: 8160/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes descritos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 e no art. 337-A do CP.
Empresa  privada  teria  omitido  informações  e  prestado  declarações  falsas  às  autoridades
fazendárias ao realizar o pagamento de salário extrafolha a determinado empregado. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informações  da  Receita  de  que  não  constam
procedimentos fiscais, encerrados ou em andamento, em desfavor da empresa investigada, e que
os fatos narrados,  quando isoladamente considerados,  não se enquadram nos parâmetros de
interesse e relevância fiscal. Inexistência de crédito tributário definitivamente constituído. Natureza
material dos delitos. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa, no momento, para
continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

285. Processo: 1.29.007.000141/2016-64 Voto: 8157/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes descritos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 e no art. 337-A do CP,
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praticados,  em tese,  por  representantes legais  de empresa privada,  haja vista  a ausência de
recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  e  de  outros  tributos  federais.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informação  da  Receita  Federal  de  que  não  há
procedimento  fiscal  em  desfavor  da  empresa  investigada.  Inexistência  de  crédito  tributário
definitivamente  constituído.  Natureza  material  dos  delitos.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.
Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

286. Processo: 1.29.011.000119/2016-55 Voto: 8126/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Terceiros teriam tentado acessar a
conta  bancária  de  particular,  da  Caixa  Econômica  Federal,  sem  sucesso,  mediante  fraude,
consistente  na  tentativa  de  obtenção  de  seus  dados  pessoais,  via  telefone.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há registro de prejuízo suportado pela CEF. O fato foi
comunicado à Polícia Civil. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 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: 1.29.012.000079/2016-31 Voto: 8064/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta inserção de informação falsa em processo judicial ou descumprimento
de norma legal  por parte do Centro de Alta Complexidade em Oncologia  CACON. Particular
ajuizou ação ordinária de concessão de tratamento de saúde, alegando que o CACON negou-se a
fornecer declaração de negativa de fornecimento da medicação pleiteada, limitando-se a informar
verbalmente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que não houve
prestação de declaração falsa por parte da autora da ação judicial, bem como não há indícios da
prática de crime pelo  CACON. Alegação de que o medicamento pleiteado não faz parte  dos
disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde  SUS. Cópia integral dos autos foi remetida ao 1º
Ofício  da  Procuradoria  da  República  em  Bento  Gonçalves/RS  para  apuração  de  eventuais
irregularidades  administrativas  na  atuação  do  CACON.  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.

288. Processo: 1.30.001.000521/2015-57 Voto: 8062/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - 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 JOSÉ DE SOUZA (Comissão
Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 143/145). A vítima
morreu aos 33 anos de idade, no dia 17/04/1964, nas dependências do Departamento de Ordem
Política e Social do então Estado da Guanabara (DOPS/GB), depois de ter sido preso e torturado
por agentes da repressão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há elementos

115



Ata da 667ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00348571/2016

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.

289. Processo: 1.30.005.000029/2016-22 Voto: 8168/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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.  Narra  a  noticiante  que  teria  sido  vítima  de  uma  possível  tentativa  de  estelionato,
envolvendo a Caixa Econômica Federal.  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.

290. Processo: 1.30.005.000311/2016-18 Voto: 8066/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 334 do CP. Apreensão, realizada no dia
12.12.2008,  de 03 (três)  máquinas caça-níqueis  no interior  de um estabelecimento comercial.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Decorridos quase oito anos da data do fato, a
autoria  delitiva  ainda  se  encontra  imprecisa.  Ausência  de  diligências  capazes de  modificar  o
panorama probatório atual. Aplicação da Orientação nº 26 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.

291. Processo: 1.33.000.002252/2016-42 Voto: 8011/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289,
§1º). Relato de que 15 notas de R$ 20,00 (vinte reais) falsas foram repassadas a barracas de
festa  junina,  realizada  em  escola  localizada  no  Município  de  São  José/SC.  Revisão  de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Necessidade de
comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do
Banco  Central  do  Brasil  (MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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292. Processo: 1.33.003.000158/2016-29 Voto: 8020/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a coautoria de possível prática do
crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), consistente no recebimento indevido de
parcelas  de  benefício  previdenciário,  mediante  o  uso  de  documentação  falsa.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saques irregulares do benefício que continuaram durante
o período em que o autor, já identificado, encontrava-se recluso. Diversas diligências na qual não
se logrou êxito em identificar a coautoria do delito perpetrado. 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.

293. Processo: 1.34.011.000566/2016-44 Voto: 8023/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada a  partir  de  documentação  encaminhada  pela  Gerência  Regional  do
Trabalho e Emprego de Santo André, noticiando supostos crimes contra a organização do trabalho
(CP, arts. 197; 199 a 203) e contra a ordem tributária (lei 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Análise dos autos que não apontam indícios de ocorrência de crimes contra
a organização do trabalho. Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor
do contribuinte investigado. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição
definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema
Corte.  Precedentes  do  STJ:  RHC  36.070/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
21/08/2014;  HC  243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

294. Processo: 1.34.012.000578/2016-69 Voto: 8017/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima formulada via Sala de Atendimento
ao Cidadão do MPF, dando conta de que filho de coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência  SAMU em Santos/SP estaria a exercer ilegalmente a profissão de enfermeiro, uma
vez que, não sendo ele formado, existem fotos dele em redes sociais da internet usando uniforme
e EPI's específicos do atendimento de emergência municipal e dentro de hospital. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alegações baseadas em comentários de uma foto postada
em rede social que não tem o condão de demonstrar indícios mínimos de materialidade e autoria
delitiva.  Impossibilidade  de  contato  com o  representante,  para  esclarecimentos,  em razão  do
anonimato.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  pertinência  ou  a  possibilidade  de
intervenção do Ministério Público.  Falta  de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou

117



Ata da 667ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00348571/2016

de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

295. Processo: 1.34.021.000138/2016-01 Voto: 8027/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  documentação  oriunda  da  Justiça  do  Trabalho,
comunicando possível 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.

296. Processo: 1.35.000.000066/2016-02 Voto: 8021/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação formulada via Sala de
Atendimento ao Cidadão do MPF. Representante que afirma ter sido lesado, mediante a subtração
de R$ 324,00 de sua conta poupança da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Informes da Caixa  Econômica  Federal  dando conta  da inexistência  de
contestação do referido saque perante a instituição financeira e de que não foi identificada, nos
últimos 12 meses, qualquer movimentação na referida conta. 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.

297. Processo: 1.36.001.000174/2016-20 Voto: 8024/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para a apurar a suposta prática do crime de denunciação caluniosa
(CP, art. 339), em razão do arquivamento, por comprovada inexistência dos fatos, de inquérito civil
que investigava o recebimento de valores do Programa Bolsa Família por cônjuge de vereador do
Município de Colinas/TO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A representação que
deu início ao Inquérito Civil em questão teve por base documentos e manifestações oficiais do
Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Colinas/TO. Falta de elementos que
demonstrem ter o autor da representação ciência da inocência dos representados. Ausência de
materialidade delitiva do tipo descrito no art. 339 do CP. Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL
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NÃO PADRÃO

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

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171,  §  3º).  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  MILITAR.  REVISÃO  (ENUNCIADO  Nº  33   2ª
CÂMARA).  NÃO  OFENSA  AOS  BENS  JURÍDICOS  PREVISTOS  NO  ART.  142  DA
CONSTITUIÇÃO. CRIMES DE NATUREZA COMUM. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato, praticado em
detrimento do patrimônio sob a administração militar, tendo em vista que os investigados (militar
reformado e civil) teriam forjado um casamento visando o posterior recebimento de pensão por
morte pelo cônjuge civil sobrevivente. 2. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público
Militar.  Remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,  para
análise da pertinência do declínio, nos termos do Enunciado nº 33. 3. A jurisprudência pátria,
inspirada  na  tendência  mundial  de  restringir  ou,  sob  viés  radical,  de  suprimir  a  competência
castrense para julgar civis em tempo de paz - vem evoluindo no sentido de sujeitar à competência
da Justiça Militar somente os civis cujas condutas violem bens jurídicos tipicamente associados à
função castrense, tais como a defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e
da ordem (STF, HC 114559 MC, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 13/09/2012, DJe-183, de
18/09/2012). 4. Tendência que se registra, modernamente, em sistemas normativos estrangeiros,
no sentido da extinção (pura e simples) de tribunais militares em tempo de paz ou, então, da
exclusão de civis  da jurisdição penal militar:  Portugal  (Constituição de 1976, art.  213,  Quarta
Revisão Constitucional de 1997), Argentina (Ley Federal nº 26.394/2008), Colômbia (Constituição
de 1991, art. 213), Paraguai (Constituição de 1992, art. 174), México (Constituição de 1917, art.
13) e Uruguai (Constituição de 1967, art. 253 c/c Ley nº 18.650/2010, arts. 27 e 28) (STF, HC
106.171/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011). 5. Nada há nos autos que
revele  a  vontade  dos  investigados  de  se  voltarem  contra  as  Forças  Armadas,  tampouco  de
impedirem a continuidade de eventual operação militar ou atividade genuinamente castrense. 6.
Assim, a conduta ilícita em apuração não traduz ofensa àqueles bens jurídicos previstos no art.
142 da Constituição (defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem).
São,  portanto,  crimes  de  natureza  comum,  da  competência  da  Justiça  Federal  e,
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Federal. 7. Não homologação do declínio
de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

299. Processo: JF/MS-0003225-89.2016.4.03.6000-
PI

Voto: 7897/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86). Cessão
de crédito/débito em negociação de compra de insumos e produtos agrícolas entre empresas.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de indícios de operação irregular
de atividade inerente a instituição financeira. Homologação do arquivamento. 2) Possível fraude
na manipulação de créditos e recuperação judicial  envolvendo empresas.  Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Fatos que envolvem interesses de natureza exclusivamente privada. Eventuais
prejuízos  serão  suportados  somente  por  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes de justificar a atribuição do MPF 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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300. Processo: JF-BRI-0001798-26.2014.4.03.6130-
INQ

Voto: 7912/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros
de  origem  estrangeira.  Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª
CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao  arquivamento  de  investigações  criminais  referentes  a
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros,  quando a quantidade apreendida não
superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da
conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,
ressalvada a reiteração de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram
apreendidos apenas 81 (oitenta e um) maços de cigarros de origem estrangeira e não há notícia
de  reiteração  da  conduta,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a
conduta investigada. Manutenção do arquivamento.

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

301. Processo: JF/CE-0003942-52.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 8030/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possíveis  crimes  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Percepção indevida de benefício de auxílio reclusão (NB
130.557.629-0)  após  o  óbito  do  beneficiário,  ocorrido  em  06/12/2004,  tendo  havido  saques
indevidos  de  12/2004  a  08/2008,  ocasionando  prejuízo  ao  INSS  no  valor  de  R$  19.903,00
(dezenove mil, novecentos e três reais). Das diligências realizadas evidencia-se que os indícios
de autoria  recaem sobre  o  pai  do ex-titular  do benefício,  que  teria  sido  o  responsável  pelos
saques, utilizando-se do cartão magnético e de forma fraudulenta. Entretanto, restou comprado
nos autos que o investigado, e provável autor do crime, veio a óbito no dia 02 de setembro de
2012,  estando  caracterizada  a  causa  de  extinção  da  punibilidade  (art.  107,  I,  do  CP).
Homologação do Arquivamento. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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/CE-0012853-58.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 7904/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155) de notebook pertencente ao Ministério do Trabalho
e Emprego  Coordenação Regional de Inspeção do Trabalho Portuário e Aquaviário, no Cais do
Porto de Fortaleza/CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Fato ocorrido em
27/09/2010.  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° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

303. Processo: JF-DF-0000255-16.2016.4.01.3400-
TC

Voto: 7898/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME DE LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129) PRATICADO POR
ESTUDANTE  EM  RESTAURANTE  UNIVERSITÁRIO.  ART.  28,  CPP.  AUSÊNCIA DE  DOLO.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Termo Circunstanciado instaurado para apurar possível
crime  de  lesão  corporal  (CP,  art.  129).  2.  Estudante  universitário,  ao  ser  questionado  pelo
recepcionista do Restaurante Universitário da Universidade de Brasília acerca da sua carteira de
identidade, mostrou-se insatisfeito porque tal funcionário só havia pedido o documento a ele e não
às demais pessoas na fila, e teria se exaltado e pego a carteira de volta à força, puxando o crachá
do recepcionista, e com sua conduta teria quebrado um vidro no local e causado lesão no dedo do
funcionário. 3. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento por ausência de
dolo.  4.  Discordância do Magistrado. 5.  Em que pese a declaração do investigado de que já
ocorreram discussões anteriores com a vítima, bem como a desproporcionalidade de sua ação ao
retomar a carteira de forma abrupta, não vislumbra-se, in casu, a vontade livre e consciente de
causar lesão ao funcionário. 6. Insistência no arquivamento.

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

304. Processo: JF/MG-NOTCRI-0046082-
14.2016.4.01.3800

Voto: 7794/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA
APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA (PENA DE PERDIMENTO). DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO (CPP,  ART.  28 C/C A LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência
do crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal. 2. Apreensão de mercadorias de
origem estrangeira em estabelecimento comercial, sem documentação comprobatória de regular
importação, iludindo o pagamento de tributos federais no valor de R$ 56.968,49. 3. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento por considerar que o crime de descaminho se
enquadra como delito tributário e, como houve a pena de perdimento de bens, entendeu que não
há justa causa para a propositura da ação penal devido ao esvaziamento da materialidade do
delito. 4. Discordância do Magistrado, sob o fundamento de que a pena de perdimento dos bens,
de natureza administrativa, ao aplicada pela autoridade responsável na esfera correspondente,
não possui o condão de descaracterizar a prática do delito de descaminho. Ressaltou, ainda, que
o valor dos tributos iludidos (R$ 56.968,49) é superior ao patamar previsto para aplicação do
princípio da insignificância 5. O bem jurídico tutelado no crime de descaminho é a proteção ao
erário público, diretamente atingido pela evasão de renda resultante de operações clandestinas ou
fraudulentas. Além disso, não se pode negar que a norma visa proteger também a moralidade
pública com a repressão de importação e exportação de mercadoria proibida, que pode, inclusive,
produzir lesão à saúde pública, à higiene etc. e não deixa de proteger igualmente a indústria e a
economia  como  um  todo,  com  o  fortalecimento  de  barreiras  alfandegárias.  6.  A  esfera
administrativa  e  penal  são  absolutamente  independentes,  tendo  em  vista  que  o  crime  de
descaminho não se confunde com os demais crimes contra a ordem tributária. Portanto, a norma
procedimental administrativa não tem o condão de desfigurar o tipo legal inserto no Código Penal,
nem de condicionar a persecução criminal. 7. Não homologação do arquivamento 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 de
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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.

305. Processo: JF-RIB-0008068-53.2014.4.03.6102-
INQ

Voto: 7937/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art.
28 do CPP c/c  art.  62,  IV  da LC 75/93.  Conforme a  Orientação  nº  25/2016 da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se
adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
de condutas que cobra a persecução penal.  No presente caso, foram apreendidos apenas 97
(noventa e sete)  maços de cigarros de origem estrangeira  e não há notícia  de reiteração da
conduta, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada.
Manutenção do arquivamento.

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

306. Processo: JFRJ/NTR-0005624-
43.2009.4.02.5102-INQ

Voto: 7984/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRUSTRAÇÃO DE DIREITO
ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA E FALSIDADE IDEOLÓ GICA. APLICAÇÃO DO ART. 28
DO CPP. NÃO VERIFICADA A DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO  DA  RECEITA  FEDERAL  ACERCA  DE  EVENTUAL  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO FISCAL INSTAURADO. SUPOSTA OMISSÃO DE REGISTRO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO  EM  CTPS  CONFIGURA  FATO  TÍPICO  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar
possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º), frustração de direito assegurado
por lei  trabalhista  e  falsidade ideológica  (CP,  art.  203 e 299).  2.  O Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que o crime de falsidade ideológica
estaria absorvido pelo crime tributário sendo este atingido pela decadência e o crime de frustração
de direito assegurado por lei trabalhista estaria fulminado pela prescrição da pretensão punitiva. 3.
Discordância  do  magistrado  considerando  o  arquivamento  prematuro.  4.  Inexiste  nos  autos
informação da Receita Federal do Brasil  acerca de eventual procedimento administrativo fiscal
instaurado  que  permita  concluir  pela  suposta  decadência  do  crédito  tributário.  4.  Indícios  de
eventual  prática do crime previsto  no art.  297,  § 4º  do CP. A omissão de registro  de vínculo
empregatício em CTPS subsumi-se ao tipo do art.  297,  § 4º, do Código Penal,  entendimento
consolidado no Enunciado nº 261 desta 2ª CCR. 6. Arquivamento prematuro. Não homologação.
Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

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

307. Processo: JF-RJ-0507237-34.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 7991/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Inquérito Policial. Suposta fraude em detrimento da Caixa Econômica Federal. Abertura de conta e
contratação de empréstimo com a utilização de documentação falsa. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Informação da CEF da inexistência de documentação original  para
possível perícia, e ausência de gravação por câmeras de segurança. Não verificada a participação
de servidor público na conduta noticiada. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

308. Processo: JFRS/SLI-5002759-
60.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 7797/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática
do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de mercadorias estrangeiras
em poder da investigada. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 1.473,01)
estar abaixo do estipulado pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda. 3. Discordância do
Magistrado, em razão da habitualidade na prática da conduta delituosa. 4. Não se afigura possível
a incidência do princípio da insignificância no caso, devido à notícia de reiteração da conduta por
parte do investigado, fato que não se revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF, do
STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

309. Processo: TRF1/DF-0057265-
67.2015.4.01.0000-PIMP

Voto: 7953/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL 1ª REGIÃO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

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

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

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 297,
CAPUT,  C/C  O  ART.  71,  CAPUT  (POR  DEZ  VEZES),  AMBOS  DO  CÓDIGO  PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO, PELO MAGISTRADO, PARA O DELITO DESCRITO NO ART.
299, DO CP. BAIXA DOS AUTOS PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE POSSÍVEL OFERTA DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 28 DO
CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Ação Penal instaurada pela
suposta prática do crime tipificado no art. 297, caput, c/c o art. 71, caput (por dez vezes), ambos
do Código Penal. 2. Recebida a inicial acusatória, o Juiz Federal conferiu nova capitulação jurídica
aos fatos ali narrados, enquadrando-os no art. 299 do Código Penal, oportunizando ao Parquet
Federal, na sequência, o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, na
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forma do art. 89 da Lei nº 9.099/95 e da Súmula nº 337 do STJ. 3. Ao reapreciar os autos, O
Procurador da República oficiante discordou da decisão judicial, ratificando o teor da denúncia e
deixando de oferecer a proposta da referida medida despenalizadora, embasado na ausência de
requisito  de  ordem  objetiva,  pois  a  tipificação  conferida  à  hipótese  seria  de  falsificação  de
documento público,  cuja  pena mínima é superior  a 1  (um) ano de reclusão.  4.  O Magistrado
manteve a nova capitulação do crime e remeteu os autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP,
por analogia (Súmula 696 do STF), c/c o art. 62, IV, da LC 75/93. 5. O membro do MPF, quando
oferece a denúncia, no gozo de sua prerrogativa da independência funcional, esgota a atividade
do Ministério Público, no que tange à propositura da ação penal, em observância ao princípio da
obrigatoriedade  da  ação  penal.  6.  Ausente  qualquer  hipótese  de  arquivamento  explícito  ou
implícito, à 2ª CCR/MPF, portanto, não é dado o poder de rever o conteúdo dessa manifestação e
tampouco a incumbência de ser o revisor desse juízo de pertinência. 7. Não conhecimento.

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

311. Processo: 1.13.001.000104/2016-76 Voto: 7995/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

312. Processo: 1.14.000.002951/2016-48 Voto: 7799/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI
TRABALHISTA (CP,  ART.  203).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  32   2ª  CCR).
COMPETÊNCIA  FEDERAL.  O  ART.  109,  VI,  PRIMEIRA  PARTE,  DA  CF  NÃO  PREVÊ
RESSALVAS. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS
CONTRA  A  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO. 1.
Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de frustração de direito trabalhista (CP, art. 203),
tendo  em  vista  a  constatação  de  irregularidades  referentes  à  legislação  trabalhista.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, entendendo que cabe ao
Ministério  Público Estadual  a persecução penal  para apurar as supostas irregularidades.  3.  A
competência para julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal.
Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do art. 109 da CF não o faz. 4. Precedentes
do STF: RE 511.849 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe 20/02/2014; RE 428.863
AgR, Segunda Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJE 19/06/2012; RE 587.530 AgR, Primeira Turma,
Min.  Dias Toffoli,  DJe 26/08/2011; RE 599.943 AgR, Primeira Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe
01/02/2011;  RE  398.041,  Tribunal  Pleno,  Min.  Joaquim  Barbosa,  DJe  19/12/2008.  5.  Não
homologação  do  declínio  de  atribuições.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
investigação.

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

313. Processo: 1.28.200.000047/2016-56 Voto: 7896/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.  CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL (LEI Nº 7.492/86). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO
62,  INCISO  IV).  RECURSO  DA  INTERESSADA.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  Nº  69.
DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  AO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA  OFICIANTE  PARA  O
PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar
possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional, consistente em suposta fraude em operação
de crédito. 2. Narra a representante, em síntese, que teria aceitado proposta de negociação de
dívida de empréstimo consignado firmado com a Caixa Econômica Federal, cujo saldo devedor
teria sido negociado com pessoa jurídica que opera no mercado como cooperativa de crédito,
espécie que é considerada, por força do art. 18, § 1º, da Lei nº 4.595/64, como uma instituição
financeira. Contudo, apesar de ter contratado o valor de R$ 8.290,24, teria sido depositado em
sua conta um crédito de R$ 87.140,32. 3. O Procurador da República oficiante promoveu, de
plano, o arquivamento do feito, por ausência de ilegalidade, entendendo que A portabilidade de
crédito  mencionada pela  denunciante  é  uma operação  regulamentada pelo  Banco Central  do
Brasil, através da Resolução nº 4.292/2013, caracterizando-se, justamente, pela transferência de
operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do
devedor. 4. Recurso da interessada 5. Somente após o exaurimento das diligências capazes de
esclarecer o ocorrido, tal como a oitiva dos envolvidos, 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. 6. Devolução dos autos ao Procurador da
República oficiante para que realize diligências mínimas para a elucidação dos fatos e eventuais
autoria e materialidade delitivas.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

314. Processo: DPF/AM-01103/2015-INQ Voto: 7997/2016 Origem: GABPR10-TAAD - 
TATIANA ALMEIDA DE ANDRADE 
DORNELLES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  de  tráfico  interno  de  drogas.  Apreensão  de  substância
(Cannabis Sativa Lineu) em encomenda postada em agência dos Correios em Manaus/AM, tendo
como destinatário morador de Maceió/AL. 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.

315. Processo: DPF-SE-0556/2015-INQ Voto: 7947/2016 Origem: GABPR11-JRSA - JOSE 
ROMULO SILVA ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito Policial. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível crime
tipificado no art.  190,  inciso I,  da Lei  nº  9.279/96 (Lei  de Propriedade Industrial).  Revisão de
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declínio  (Enunciado  nº  32).  Possível  falsificação  de  produto  importado,  tentando  reproduzir
características de marca famosa. Ausência de qualquer elemento capaz de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal. Precedente do STJ (CC 36.398/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima,  Terceira  Seção,  DJ 04/04/2005).  Homologação do  declínio  de  atribuições  ao Ministério
Público Estadual.

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

316. Processo: DPF-TAB/AM-00069/2016-INQ Voto: 7954/2016 Origem: GABPRM1-LGJ - 
LEONARDO GONÇALVES 
JUZINSKAS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Apreensão de Carteira  de Identidade falsa e a quantia  de R$ 9.500,00 em
espécie em poder do investigado, durante inspeção realizada em embarcação no Rio Solimões.
Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). 1) Carteira de Identidade falsa. Documento
cuja emissão é de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Segurança Pública. Inexistência
de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. 2) Suposto crime de lavagem de dinheiro. Competência da
Justiça Federal  somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-
financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, ou quando o crime antecedente for de competência da Justiça
Federal. Caso em que a quantia encontrada teria sido supostamente entregue ao investigado em
Manaus/AM  para  ser  entregue  a  terceiros  em  Tabatinga/AM.  Ausência  de  elementos  de
informação aptos a justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
3) 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.

317. Processo: 1.12.000.000384/2016-60 Voto: 7894/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  Crime de
apropriação indébita (CP, art. 168). Manifestação apresentada perante a Sala de atendimento ao
cidadão do MPF acerca de representante de incapaz que estaria se apropriando indevidamente
de valores de benefício previdenciário em detrimento do real beneficiário. Inexistência de prejuízo
a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

318. Processo: 1.13.002.000094/2016-69 Voto: 7787/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia de Fato. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crime previsto
no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, art. 102). Manifestação anônima encaminhada ao MPF
acerca de suposta apropriação, por ente familiar,  de pensão ou qualquer outro rendimento do
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idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Inexistência de prejuízo a bens, serviços
ou interesse direto  e  específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

319. Processo: 1.17.000.001080/2016-33 Voto: 7971/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Suposto crime
contra  a  economia  popular  (Lei  1.521/51).  Manifestação  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão do MPF, acerca de um possível acordo celebrado entre as empresas
autorizadas  a  comercializar  simuladores  de  direção  e  entidade  de  classe  dos  Centros  de
Formação de Condutores para a comercialização em todo o Estado. Inexistência de prejuízo a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

320. Processo: 1.19.000.000678/2016-31 Voto: 7818/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Procedimento
instaurado a partir de cópias de Inquérito Civil do MPF. Oferta de cursos de nível superior por
parte de instituição de ensino privada sem autorização do MEC. Obtenção de vantagem indevida
ao manter em erro alunos matriculados. Sob a ótica penal, a conduta em tela não acarreta lesão a
bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades. Os fatos noticiados podem
configurar,  em  tese,  crimes  de  estelionato  e  contra  as  relações  de  consumo.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

321. Processo: 1.22.001.000149/2016-31 Voto: 7957/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SALA  DE  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO
(ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).  RECURSO  DO  INTERESSADO.  HOMOLOGAÇÃO  DO
DECLÍNIO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de constrangimento ilegal e
humilhação sofridos pelo noticiante, ao passar pela porta giratória de agência do Banco do Brasil
S.A.  2.  O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual, pela ausência de atribuição do MPF para apuração dos fatos. 3. Cientificado, o
representante interpôs recurso. 4. O Banco do Brasil S.A. é instituição financeira, sociedade de
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economia mista, circunstância que afasta a incidência do disposto no artigo 109, inciso IV, da
Carta  Magna.  5.  Enunciado  42  da  Súmula do STJ que Compete  à  Justiça  Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes
praticados em seu detrimento. 6. 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.

322. Processo: 1.26.001.000483/2016-46 Voto: 7763/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Denúncia  anônima  em desfavor  de  atos
praticados por  comandante de batalhão do Exército  Brasileiro,  no tocante ao uso  ou não de
símbolos/selos/armas da corporação em eventos oficiais. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da
2ª  CCR).  Questões  interna  corporis  atinentes  à  natureza  castrense  do  Exército  Brasileiro.
Atribuição  do  Ministério  Público  Militar.  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.

323. Processo: 1.30.001.002602/2016-72 Voto: 7780/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Manifestação apresentada perante o MPF
por particular acerca de supostas práticas de crimes de estelionato, furto e tentativa de homicídio
atribuída a terceiros. Inexistência de circunstância que denote lesão direta a bens, serviços ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

324. Processo: 1.30.001.003862/2016-65 Voto: 7902/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147) ocorrido entre particulares. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Narra  o  manifestante  que  desde  sua
desfiliação de partido político vem sofrendo ameaças e perseguições na mídia e foi ameaçado de
morte em sua página no facebook. Aplicação do Enunciado 50 da 2ªCCR1. Não ocorrendo, com a
infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas,  não  se  firma  a  competência  da  Justiça  Federal,  e,
consequentemente,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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325. Processo: 1.31.000.000548/2016-01 Voto: 8032/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de ameaça (CP, art. 147). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Noticiante,  professor  universitário,  relata  suposta  ameaça  de
agressão física sofrida por  parte  do também professor  da Universidade Federal  de Rondônia
(UNIR). Segundo o noticiante, a ameaça seria em razão do seu pai, Desembargador do TJ/RO,
ser o relator de uma apelação cível promovida pelo denunciado. No caso, não há suposta ameaça
praticada contra servidor público federal relacionada ao exercício da sua função. Não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

326. Processo: 1.34.001.002978/2016-38 Voto: 7861/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

327. Processo: 1.34.015.000260/2016-58 Voto: 7782/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  Crime de
apropriação  indébita  (CP,  art.  168,  §  1º,  III).  Presidente  de  entidade  sindical  que  estaria  se
apropriando de recursos financeiros da entidade para aquisição de imóveis para fins particulares.
Prejuízo suportado unicamente pela entidade sindical e seus filiados. Inexistência de prejuízo a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

328. Processo: 1.21.002.000192/2016-24 Voto: 8138/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TRES LAGOAS-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Recebimento da promoção de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR) como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia da ocorrência de possível furto ou
apropriação indébita (CP, art. 155 e 168). A noticiante narrou que o pagamento efetuado na casa
lotérica, da parcela de um contrato de financiamento junto a um banco da rede privada não havia
sido processado, não constando do sistema do Banco a quitação da referida parcela. Entretanto,
após  a  manifestação  de  declínio,  foi  juntada  a  documentação  enviada  pelo  MPE em que  a
denunciante procurou referido Órgão e prestou declaração juntando documentos comprobatórios
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que  apenas  ocorreu  um  equívoco,  promovido  pela  própria  instituição  bancária,  tem  que  o
pagamento  fora  processado  posteriormente  e  a  situação  resolvida.  Ausência  de  crime  a  ser
investigado. Homologação do arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

329. Processo: SRPF-AP-00483/2012-INQ Voto: 7990/2016 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  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Notícia  de
superfaturamento  na  aquisição  de  material  envolvendo  recursos  do  INCRA,  e  possível
direcionamento para aquisição do material em determinada empresa, em relação ao Projeto de
Assentamento do Cedro. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Laudo pericial dando
conta  de  que  os  preços  discriminados  nas  notas  fiscais  eram  compatíveis  com  os  valores
praticados pelo mercado, à época da compra. Constatação de que os materiais também foram
adquiridos  em  outras  pessoas  jurídicas,  o  que  comprova  a  inexistência  do  direcionamento
alegado.  Atipicidade  dos  fatos  apurados.  Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

330. Processo: TRF3-0011764-02.2016.4.03.0000-
IPL

Voto: 8035/2016 Origem: SAORI/PRR3ª - SEÇÃO 
DE AÇÕES ORIGINÁRIAS E 
CRIMINAIS DA PRR 3ª REGIÃO

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

Ementa: Inquérito Policial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Requerimento oriundo do
MPT, com o objetivo de apurar eventual prática do crime descrito no art. 330 do Código Penal e
art.  10 da Lei  nº  7.347/85,  por  parte  de funcionário  público do município,  virtude de suposto
descumprimento  de  requisição  ministerial  exarada  nos  autos  da  Notícia  de  Fato  nº
000377.2015.15.003/0  em trâmite  perante  a  PRT.  Das  diligências  realizadas,  verifica-se  que,
embora o investigado não tenha apresentado as informações solicitadas pelo MPT, justificou o
motivo pelo qual não o fez. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de não cumprir a
requisição ministerial. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.

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

331. Processo: 1.00.000.002246/2016-36 Voto: 7901/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relatório  de  Fiscalização  da  Gerência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego de
Petrolina, em canteiro de obra da empresa privada, acerca de possíveis crimes de redução à
condição análoga à de escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). No caso concreto, foi constatado que os trabalhadores estavam sem carteira assinada, sem
utilizar  equipamento  de  proteção  individual,  tendo  sido  ainda  detectadas  irregularidades  no
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alojamento. O relatório apresentado foi conclusivo no sentido da não caracterização de trabalho
em condição análoga à de escravo. O GT Escravidão Contemporânea, analisando a presente
notícia de fato, concluiu que a violação dos direitos trabalhistas em questão não alcançou níveis
tais que ensejassem a incidência do sistema penal repressivo. 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.

332. Processo: 1.00.000.005126/2016-91 Voto: 7965/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62, IV da LC 75/93. Possível  crime de
estelionato na forma tentada (CP, art. 171, § 3º c/c art. 14, II) praticado em detrimento do INSS. O
Procurador da República  oficiante  propôs denúncia  em face  de três  acusados,  sendo eles o
despachante previdenciário, o contador da empresa e sua esposa, os quais segundo as provas
dos autos,  tiveram participação direta na tentativa de fraude, consistente na apresentação ao
INSS,  em  08/08/2011,  de  uma  CTPS,  onde  constava  o  contrato  de  trabalho  falso,  tendo  o
benefício sido indeferido por tal motivo. Manifestação em juízo pelo arquivamento em face dos
demais indiciados que ao final das investigações não logrou comprovar suas participações na
prática delituosa, pelos seguintes motivos: 1) A beneficiária porque de boa fé, entregou sua CTPS
ao denunciado, consultor previdenciário, para que fosse verificada sua situação junto ao INSS, o
que, posteriormente, fez com que ela inclusive recolhesse contribuições atrasadas, indicando que
de fato acreditava ter direito a perceber o benefício.  Não foi  a autora da inserção do vinculo
trabalhista falso em sua CTPS, porquanto a autoria das falsidades recaíram sobre os demais
denunciados,  fato  comprovado  mediante  perícia  grafotécnica  realizada  na  documentação
apreendida. 2) A segunda investigada trata-se da esposa de um do denunciado e que trabalhava
em seu  escritório  na  função  de  secretária,  desconhecendo os  fatos,  pois  segundo indica  os
testemunhos e a perícia  não era sua tarefa organizar  os documentos dos clientes,  nem teve
qualquer participação nas inserções fraudulentas na CTPS. 3) O terceiro investigado trata-se de
filho de um dos denunciados que igualmente trabalhava no escritório com seus genitores fazendo
apenas serviços de rua e sob suas determinações, não havendo provas de que soubesse dos
procedimentos adotados em relação aos documentos dos clientes. Ausência de qualquer indício
de provas acerca da autoria dos crimes pelos investigados. 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.

333. Processo: 1.03.000.001072/2016-82 Voto: 7769/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação formulada por interessado acerca de suposto crime de estelionato
(CP, art. 171, § 3º), atribuído à magistrada federal no âmbito de atuação nos autos de processo
judicial que tramitou perante a 7ª Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo, por ter proferido
decisão indeferindo o benefício de justiça gratuita pleiteado pelo autor e indeferido a petição inicial
por ausência de título executivo que amparasse a pretensão executória, além de condená-lo ao
pagamento  de  honorários  advocatícios  em  favor  da  Caixa  Econômica  Federal  e  custas
processuais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Do ocorrido no processo durante
a condução pela representada, verifica-se que todas as decisões proferidas nos autos foram com
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base na legislação processual civil, não se verificando a presença de qualquer indício de prática
criminosa.  Facultado  ao  autor  amplo  acesso  aos  autos  com a  utilização  de  todos  os  meios
processuais.  Condenação do exequente em honorários advocatícios em percentual aquém do
patamar estabelecido pelo Código de Processo Civil que não configura vantagem ilícita conferida
a procuradores da requerida. Denota-se da representação apenas inconformismo do autor ante o
indeferimento da pretensão. Inexistência de qualquer indício da prática de crime. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

334. Processo: 1.10.000.000384/2016-34 Voto: 7804/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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.

335. Processo: 1.10.001.000152/2015-95 Voto: 7974/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia  de  Crime.  Possível  crime  tipificado  no  art.  183  da  Lei  n°  9.472/97.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).  De acordo com as investigações produzidas nos
autos, o serviço de radiodifusão está sendo realizado em conformidade com a legislação em vigor.
Ausência de irregularidade. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

336. Processo: 1.14.002.000124/2016-08 Voto: 7819/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de fato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação apresentada
perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, noticiando supostas práticas de desvio de
recursos  de  fundos  federais  mediante  repasses  de  Bancos  públicos  atribuído  à  diretores  de
sistemas cooperativos. 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.
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337. Processo: 1.14.003.000104/2016-19 Voto: 7920/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de sentença trabalhista que declarou a existência de vínculo
trabalhista entre o reclamante e o Município reclamado. Possíveis crimes de omissão de anotação
em CTPS (CP, art. 297, § 3º, II) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) O crime de omissão de anotação em CTPS
(CP,  art.  297,  §  4º)  não  restou  configurada,  tendo  em  vista  que  o  município  adota  regime
estatutário e não trabalhista, de modo que não seria possível ao administrador proceder à referida
anotação.  2)  Quanto  ao  crime de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),
também  não  se  vislumbra  por  não  ter  havido  desconto  em  folha.  3)  Homologação  do
arquivamento.

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

338. Processo: 1.14.010.000313/2016-73 Voto: 7764/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia 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).  Rádio  comunitária  operada no município  de Belmonte/BA,  com transmissores de
potência máxima de 6,54 Watts. Bem jurídico tutelado pela norma  a segurança dos meios de
telecomunicações  não sofreu qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a
intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva. Atipicidade do fato. Incidência do
princípio  da  insignificância.  Precedente  STF  (HC  nº  104.5301,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski, DJe 07/12/2010). Ausência de justa causa para dar prosseguimento à persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

339. Processo: 1.15.000.000444/2016-32 Voto: 7856/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A, III)
e contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art.  1º, I).  .  Representação Fiscal para Fins Penais.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não se vislumbra das diligências realizadas a
ocorrência  do  elemento  subjetivo  do  tipo.  Irregularidades  verificadas  pela  Refeita  Federal
decorrentes  de  planejamento  tributário  (elisão  fiscal).  Evidencia-se  que  a  autuação  teve  por
origem e fundamento o reenquadramento da empresa não havendo omissão de informações à
Receita Federal do Brasil. A própria representação fiscal menciona que a empresa não só prestou
declarações  verdadeiras  à  Receita  Federal  como  efetuou  o  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias, tendo sido, contudo, considerada irregular pelos fiscais tributários a forma que a
empresa lançou as referidas alíquotas. Assim, as declarações verdadeiras perante o fisco e o
recolhimento  das  contribuições  previdenciárias,  mesmo  que  realizadas  de  forma  diversa  da
desejada pelo Fisco, afastam o dolo dos investigados., posto que se quisessem fraudar o Fisco,
teriam deixado de prestar declarações e pagar os respectivos tributos. O pagamento de tributos a
menor,  a  partir  de  planejamento  tributário  (elisão  fiscal)  e/ou  o  equívoco  no  lançamento  de
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alíquotas, não configura, por si  só,  crime tributário.  Precedente do STJ: (HC 135.426/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, rel. p/ Acórdão ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/02/2013,
dje  18/04/2013).  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  investigação.
Homologação do arquivamento.

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

340. Processo: 1.15.000.001395/2016-55 Voto: 7895/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Irregularidades em documentação (Perfil  Profissiográfico Previdenciário  PPP)
que embasou requerimento de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art.  62,  IV).  O requerimento de concessão do benefício foi  indeferido,  não pela  existência  de
qualquer fraude, mas, sim, em razão do preenchimento inadequado (carência de informações
essenciais) dos laudos técnicos do PPP pelos profissionais responsáveis. Não foi constatado o
dolo de enganar o INSS, tendo em vista que não foi juntado aos autos qualquer documento ou
declaração falsa. Não caracterização de 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.

341. Processo: 1.15.004.000017/2016-14 Voto: 7955/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90,  art.  2º,  I).  Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Propriedade imobiliária adquirida pelo investigado por meio
de  contrato  de  financiamento,  com  alienação  fiduciária  à  Caixa  Econômica  Federal,  e  não
declarada  ao  fisco  nos  exercícios  posteriores  ao  ano  da  aquisição.  Diligências.  Informações
prestadas pela Receita Federal. Ocorrência do prazo decadencial quanto ao período da aquisição,
uma vez que os fatos remontam ao ano de 2008; e quanto à notícia de possível alienação do bem
em 2013, não existem elementos suficientes para confirmar tal suspeita, nem para mensurar as
variáveis que impactariam o cálculo do IRPF, para fins de avaliação do interesse fiscal. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

342. Processo: 1.15.004.000124/2015-61 Voto: 7778/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

343. Processo: 1.17.000.001593/2016-44 Voto: 7762/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/89, art. 16).
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Operar consórcio sem a devida autorização do Banco Central do Brasil, nos anos de 2003 a 2006.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). A pena máxima cominada em abstrato
para o delito em análise é de 4 (quatro) anos de reclusão. Decurso de mais de 8 (oito) anos da
data dos fatos (CP, art.  109, inciso IV). Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 107, inciso 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.

344. Processo: 1.17.001.000056/2016-77 Voto: 7941/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Manifestação anônima
apresentada perante a Corregedoria de Polícia Federal com envio ao MPF, noticiando suposta
fraude consistente em esquema criminoso para renovação de Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), organizado por despachante de documentos veiculares junto ao Departamento de Trânsito
de Itapemirim/ES. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências empreendidas
pela DPF não logrou colher qualquer elemento de prova que indicasse a existência do crime
noticiado. Ausência de elementos de materialidade do alegado que foi apresentado de forma não
fundamentada em qualquer meio de prova.  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.

345. Processo: 1.18.000.002775/2015-14 Voto: 7956/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Suposto  tráfico  de  influência  e  falhas  na
organização de fila de atendimento do Departamento Nacional de Produção Mineral em Goiás
DNPM/GO.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Constatou-se  a
existência de cidadãos que, supostamente remunerados, pernoitam nas proximidades do órgão
para serem os primeiros da fila de requerimentos no dia seguinte. Não verificada a participação de
servidor público na conduta noticiada. Inexistência de indícios mínimos da prática de crimes, não
havendo elementos  de  informação suficientes  para  oferecimento  de  denúncia  ou  para  outras
diligências complementares. Homologação do arquivamento.

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

346. Processo: 1.23.005.000161/2015-98 Voto: 7903/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização
Móvel.  Possível  crime de trabalho escravo (art.  149 do CP).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Encontrada irregularidade trabalhista  e lavrado Auto de Infração. O Grupo
Especial de Fiscalização Móvel concluiu, em seu relatório, que não houve constatação de indícios
que  comprovassem  a  prática  de  trabalho  em  condições  análogas  as  de  escravo.  Foram
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encontrados três trabalhadores que além de possuírem a anotação do contrato de trabalho na
Carteira de Trabalho e Previdência Social   CTPS, afirmaram que realizaram exames médicos
admissionais, recebiam seus salários em dia, receberam EPIs e não tinham nenhuma reclamação
a  fazer  sobre  o  cumprimento  do  contrato  pelo  empregador.  Ausência  de  indícios  de  que  os
trabalhadores fossem submetidos a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, bem como a
condições degradantes de trabalho, ou ainda restringir a liberdade de locomoção. 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.

347. Processo: 1.23.007.000132/2016-97 Voto: 7814/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação apresentada
perante a Sala de Atendimento ao Cidadão acerca de possíveis irregularidades em contrato de
trabalho rural. Execução em condições precárias, porém, referindo-se a fatos pretéritos uma vez já
rescindido  o  contrato  de trabalho.  Oficiado  ao Ministério  do Trabalho e  Emprego (MTE) para
futuras  diligências  in  loco.  Ausências  de  indícios  da  prática  de  crimes  a  ser  investigado.
Homologação do arquivamento.

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

348. Processo: 1.25.000.003862/2015-54 Voto: 7768/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de corrupção eleitoral (Código Eleitoral, art.
299).  Procedimento  instaurado  inicialmente  perante  o  MPE por  meio  de  notícia  anônima  via
telefone acerca de fraude em concurso publico em período eleitoral em troca de votos, praticado
por prefeito, culminando com investigação em inquérito civil pela promotoria de justiça que não
detendo  atribuição  para  a  investigação  encaminhou  os  autos  à  PRR  oficiante.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise das provas constantes nos autos evidencia-se
a ausência de autoria e materialidade do crime investigado. As declarações são contraditórias e
não permitem uma visualização firme dos acontecimentos, indicando a inexistência de benefícios
no  concurso  público  em  troca  de  votos.  Procedimento  iniciado  por  denúncia  anônima  que
demonstra  injustificável  a  continuidade  das  investigações.  Ausentes  indícios  de  materialidade
delitiva capazes de lastrear eventual propositura de ação 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.

349. Processo: 1.26.005.000076/2016-07 Voto: 7910/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Manifestação  anônima
apresentada  perante  o  MPF.  Narrativa  acerca  de  determinado  cidadão  que  seria  influente  e
estaria  cometendo  crimes  federais,  envolvendo  homicídios.  Ademais  que  estaria  realizando
negócios  ilícitos  envolvendo  Prefeitura,  Deputados  Estaduais  e  Federais  e  o  MPF em Minas
Gerais estaria investigando tal cidadão. De fato, constatou-se a existência de uma notícia de fato,
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também iniciada por denúncia  anônima,  com manifestação de arquivamento perante a Seção
Judiciária de Minas Gerais, ante a impossibilidade de efetuar qualquer diligência para confirmar a
verossimilhança  das  imputações.  De  igual  modo,  as  condutas  aqui  narradas,  são  de  forma
genérica e vaga, não havendo a indicação de qualquer indício de provas que possibilite o início de
uma  investigação.  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.

350. Processo: 1.29.000.001835/2016-89 Voto: 7798/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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, inc. IV). Notícia de que o investigado, beneficiário de auxílio-
doença, teria atuado como membro de banca examinadora de processo seletivo de hospital no
qual possui vínculo trabalhista. Apurou-se que os funcionários do hospital não recebem qualquer
remuneração pela participação nos certames promovidos pela unidade de saúde, bem como que
a  participação  na  banca  examinadora  não  se  enquadra  no  rol  de  atividades  exercidas  pelo
investigado em sua prática laboral habitual. Ausência de indícios da obtenção de vantagem ilícita
em prejuízo da Previdência Social. Homologação do arquivamento.

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

351. Processo: 1.29.007.000124/2016-27 Voto: 7812/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da DPF em Santa Cruz do Sul/RS encaminhado ao
MPF  apenas  dando  ciência  do  envio  de  missiva  à  Gerência  executiva  do  INSS  em  Santa
Maria/RS, acerca do tratamento a ser dado a procedimentos administrativos relativos a saques
pós-óbitos  de  benefícios  previdenciários,  diante  das  Orientações  expedidas  no  âmbito  da  2ª
CCR/MPF, quanto à possibilidade de arquivamento de expedientes relativos a fatos abrangidos
pela prescrição em abstrato ou quando ocorrerem até três saques indevidos, sem comprovação
do  dolo  do  agente.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  da
comunicação de qualquer fato típico a ser investigado. Homologação do arquivamento.

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

352. Processo: 1.29.018.000052/2016-99 Voto: 8002/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ERECHIM-RS

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

Ementa: Procedimento Preparatório.  Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, IV).  Manifestação
apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Possíveis vendas irregulares de
imóveis  financiados  pelo  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  no  município  de  Erechim/RS.
Ocorrência de supostos crimes de estelionato, ameaça e invasão de imóveis públicos. Diligências
e intermediação do MPF. O objeto do procedimento restou sanado. Os imóveis foram reocupados
por  seus  proprietários  e  legítimos beneficiários  do programa.  Após oitivas  dos  representados
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apercebe-se  que  não  há  elementos  comprobatórios  das  ocorrências  dos  ilícitos  criminais
narrados. Homologação do arquivamento.

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

353. Processo: 1.30.001.005827/2012-57 Voto: 7959/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crimes  de
homicídio, ocultação de cadáver e sequestro praticados por agentes estatais durante o regime
militar contra DILERMANO MELLO DO NASCIMENTO (Comissão Nacional da Verdade, Relatório,
Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 166/169). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Morte ocorrida em 15/08/1964, nas dependências do Ministério da Justiça. No registro
de ocorrência constou que a vítima foi presa e, no intervalo entre os interrogatórios aos quais
estava sendo submetido, teria se suicidado ao pular do 4º andar do prédio. Informação contestada
por seus familiares. Diligências realizadas. Ouvido o oficial do dia, declarou que foi chamado na
data do fato pelo comandante que estava interrogando Dilermano do Nascimento, alegando que o
preso havia sumido. O declarante informou que percebeu a porta da sala escancarada e, ao olhar
pela janela, viu o corpo da vítima no chão do pátio.  Não há elementos suficientes de autoria
delitiva,  seja pelo  decurso do tempo,  seja  pela  dificuldade fática de identificação dos autores
intelectuais e dos executores, tendo em vista que os agentes supostamente envolvidos no fato já
faleceram e as possíveis testemunhas não foram localizadas. Inexistência de outras diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual.  Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª
CCR. Homologação do arquivamento.

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

354. Processo: 1.30.007.000173/2015-68 Voto: 7899/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,
ARTIGO 62, IV).  RECURSO DO INTERESSADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.
Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação em face de empresa do
ramo  imobiliário  por  suposta  prática  de  crimes  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei
trabalhista (CP, art. 203), falta de anotação em CTPS (CP, art. 297, § 4º), falsidade ideológica (CP,
art.  299)  e  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  a  partir  de  pesquisa
realizada no site da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte no qual teria constatado existirem
dezenas de reclamações trabalhistas em razão da inobservância de normas relativas às relações
de emprego. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, alegando que ao
contrário do alegado pelo representante, não é revelado qualquer crime perpetrado por empresas
do referido grupo. Em verdade, o que ali se reporta é a mera publicação de movimentação dos
respectivos processos: despachos, intimações e algumas decisões interlocutórias ou finais. Nos
excertos de decisões proferidas pela Varas do Trabalho e ou pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 21ª Região, as inobservâncias de normas trabalhistas nela mencionadas não passam disso,
isto é, de inobservância estrita a normas trabalhistas, não assumindo a relevância dos graves
crimes  mencionados  pelo  reclamante  (arts.  203,  297,  §  4º,  299  e  337-A do  Código  Penal).
Deveras, quando a Justiça do Trabalho constata ilícitos criminais nos processos de que conhece,
assim como de resto qualquer outro ramo do Poder Judiciário, dá ciência do fato ao Ministério
Público, para que adote as providências criminais que reputar cabíveis, nos termos do art. 40 do
Código  de  Processo  Penal.  E  nessas  hipóteses  não  se  percebe  determinação  dos  órgãos
jurisdicionais nesse sentido. 3. Cientificado do arquivamento, o representante interpôs recurso. 4.
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Homologação do arquivamento, por seus próprios fundamentos.

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

355. Processo: 1.33.009.000094/2016-14 Voto: 7934/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido
do  benefício  previdenciário  de  auxílio-reclusão  em período  posterior  à  concessão  do  regime
aberto ao instituidor. Foram efetuados 5 saques após o instituidor ter sido solto. Último saque em
05/05/2006. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos há mais de dez
anos. Prejuízo calculado no valor de R$ 2.455,41. Não se pode vislumbrar de plano o dolo da
beneficiária, uma vez que seu esposo continuava cumprindo pena, mesmo que em regime aberto.
Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

356. Processo: JF/DVL-0012116-95.2014.4.01.3811-
INQ

Voto: 8001/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
DIVINÓPOLIS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. ART. 62, VII, DA LC Nº 75/93. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  SUBSTÂNCIA  EM  BELO  HORIZONTE.  LOCAL  DA
CONSUMAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DO  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  ATRIBUIÇÃO  DO
SUSCITADO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional de
drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e § 1º c/c artigo 40, inciso I), tendo em vista a apreensão
de  drogas  em  Belo  Horizonte.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  em  Belo  Horizonte,
promoveu  o  declínio  de  atribuições  à  PRM-  Divinópolis/MG,  aduzindo,  em  síntese,  que  a
descoberta  dos  fatos  ocorreu  naquela  localidade,  no  momento  da  apreensão  do  caminhão
carregado de drogas, sendo que a retirada da substância em Belo Horizonte/MG foi um mero
desdobramento da apreensão realizada na cidade de Divinópolis/MG. 3. Ao receber os autos, o
Procurador da República oficiante em Divinópolis/MG suscitou o presente conflito de atribuições,
por entender que em Divinópolis houve busca, mas não houve apreensão das drogas,  o que
somente ocorreu em Belo Horizonte. Ressaltando a possibilidade de haver busca sem apreensão
e  apreensão  sem  busca,  o  que  revela  claramente  que  tais  ocorrências,  apesar  de  estarem
frequentemente  associadas,  não  se  confundem.  4.  O  crime  de  tráfico  internacional  de
entorpecentes consuma-se com a entrada da mercadoria no território nacional, de modo a fixar a
competência para processar e julgar o crime no local da apreensão da substância entorpecente,
nos termos do artigo 70, caput, do Código de Processo Penal. 5. No caso, consta a informação de
que, embora a abordagem tenha ocorrido em Divinópolis, a droga só foi efetivamente localizada e
apreendida em Belo Horizonte, nas dependências da Polícia Federal, com a retirada do tanque de
combustível do veículo. 6. Súmula n° 528 do STJ: Compete ao juiz federal do local da apreensão
da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional.
Precedentes: CC 132.897/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 03/06/2014;
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CC  109.646/SP,  Rel.  Min.  Og  Fernandes,  Terceira  Seção,  DJe  01/08/2011.  7.  Fixação  da
atribuição  da  Procuradoria  da  República  em Minas  Gerais/BH (suscitado)  para  prosseguir  na
persecução criminal.

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.

357. Processo: JF-BRI-0005338-53.2012.4.03.6130-
INQ

Voto: 7908/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). Importação ilegal de cigarros de origem
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Aplicação do art.
28 do CPP c/c  art.  62,  IV  da LC 75/93.  Conforme a  Orientação  nº  25/2016 da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se
adéquem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
de condutas que cobra a persecução penal. No presente caso, não há notícia de reiteração da
conduta  e  foram  apreendidos  80  (oitenta)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,  o  que,
excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. Insistência no
arquivamento.

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

358. Processo: JF/CE-0004715-39.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 7765/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta prática de crime contra a ordem tributária (art.  1º da Lei 8.137/90).
Cooperativa teria emitido uma série de DIRF's inidôneas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Após a realização de inúmeras diligências a fim de se verificar quem seriam os
beneficiários das declarações, a Receita Federal do Brasil informou que, após análise, o processo
de fiscalização foi  encaminhado para  o  setor  responsável,  onde  foi  constatado  que  todas  as
declarações  que  seriam  vinculadas  às  DIRF's  Fraudulentas  já  estavam  finalizadas,  e  já  se
encontravam  alcançadas  pela  decadência  tributária,  de  forma  que  não  havia  nenhum
procedimento fiscal a ser realizado, tendo sido, por conseguinte, o procedimento administrativo
arquivado. Crime de natureza material. Necessária a constituição definitiva do crédito tributário
como condição de procedibilidade da persecução penal. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula
Vinculante  do  STF.  Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

359. Processo: JF-JAL-0000123-12.2015.4.03.6124-
INQ

Voto: 7973/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 24ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
JALES/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de furto (CP, art.  155,  §4º,  I  e IV e 288),  ocorrido em caixa
eletrônico  da  Caixa  Econômica  Federal,  causando  prejuízo  de  R$  104.955,00.  Revisão  de
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arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ausência de fragmentos de impressão digital
no  material  periciado.  Não foram identificados possíveis  suspeitos,  uma vez  que  o  local  era
desprovido de sistema de vigilância. Inexistência de câmeras de registro de imagem ou áudio nas
imediações  do  local  do  fato.  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.

360. Processo: JF/PR/CAS-5000302-
04.2015.4.04.7005-IP - Eletrônico 

Voto: 7913/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em vista a apreensão de 36 (trinta e
seis) pneus novos, em poder de dois investigados, sem a comprovação da regular internalização.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento com fundamento no princípio da
insignificância. Discordância do Magistrado em relação ao 1º investigado, em razão da presença
de reiteração delitiva.  Quanto ao 2º investigado,  o  magistrado manteve o arquivamento.  3.  A
Informação Fiscal apontou a ilusão de R$ 2.340,08 (dois mil trezentos e quarenta reais e oito
centavos)  a  título  de tributos federais  (IPI  e II).  Notícia  de mais 03 reiterações delitivas.  4.  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. 5. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de descaminho.
Fato  que  não se  mostra  penalmente  irrelevante.  Precedentes  do STJ.  6.  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.

361. Processo: JF/PR/CAS-5000517-
43.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7914/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  tipificado  no  art.  334  do  Código  Penal,  atribuída  a  10
representados, em razão da apreensão de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas
da  comprovação  de  seu  ingresso  irregular  no  país.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
requereu  o  arquivamento  com  fundamento  no  princípio  da  insignificância.  Discordância  do
Magistrado em relação a 9 investigados, em razão da presença de reiteração delitiva. 3. A Receita
Federal do Brasil elaborou o cálculo dos impostos que deixaram de ser recolhidos com a prática
ilícita da seguinte forma: 1) D. M.  R$ 6.743,24; 2) R.G.  R$ 2.431,65; 3) J.P.  R$ 1.080,14; 4) E.T.
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R$ 1.295,92;  5)  N.S.   R$ 2.617,18;  6) F.B.   R$ 1.372,50;  7)  V.G.  R$ 4.241,62;  8)  V.S.   R$
4.314,86; 9) A.S.  R$ 2.831,05; 10) E.L.  R$ 4.837,72. 4. 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. 5. No caso, há
notícia da reiteração na prática do crime de descaminho. Fato que não se mostra penalmente
irrelevante. Precedentes do STJ. 6. 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.

362. Processo: JF/PR/CAS-5000772-
98.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 8058/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334,  CAPUT)  E
CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.
28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO
NOCIVO  À  SAÚDE  HUMANA.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar possíveis crimes
de descaminho  e  de  contrabando  (CP,  arts.  334  e  334-A)  em decorrência  da  apreensão  de
mercadorias de origem estrangeira, desprovidas de documentação regular, e de 100 maços de
cigarros de procedência estrangeira. 2. Conforme consta na Representação Fiscal as mercadorias
apreendidas e os cigarros foram calculados no montante de R$ 9.512,61, sendo que o valor dos
tributos iludidos é de R$ 4.269,35. Notícia de que o investigado possui três reiterações anteriores
à data do fato. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
suporte no princípio da insignificância, levando em consideração o baixo valor dos tributos iludidos
e,  quanto aos cigarros,  pela  não violação ao bem jurídico protegido,  haja  vista  a quantidade
insuficiente para causar dano à saúde pública. 4. Discordância do Magistrado por entender que
De acordo com a informação fiscal, os cigarros apreendidos alcançam o valor R$ 4.269,35 (quatro
mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) em tributos iludidos. Inviável a
aplicação do princípio da insignificância à hipótese,  uma vez que foi  encontrado produto cuja
importação é proibida, ou seja, praticando, em tese, o delito de contrabando. Ressalta-se que o
valor  do tributo citado pelo magistrado diz respeito  tanto  aos cigarros quanto às mercadorias
apreendidas.  5. Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao
arquivamento  de  investigação  referente  ao  contrabando  de  cigarros,  quando  a  quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. No caso em tela, foram apreendidos
apenas 100 (cem) maços de cigarros, porém há notícia da reiteração da conduta. 6. Com relação
às mercadorias estrangeiras apreendidas sem documentação que comprove a regular importação,
a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor
fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação
do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta.
No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de descaminho. Fato que não se mostra
penalmente  irrelevante.  Precedentes  do  STJ.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

363. Processo: JF/PR/CUR-5028747-
13.2016.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7857/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CRIME  DE SONEGAÇÃO  FISCAL (ART.  2º,  II,  DA LEI  8137/90).  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
INC. IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO.
ILUSÃO  DE  TRIBUTOS  SUPERIOR  A  R$  10.000,00.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se de Notícia  de Fato instaurada a partir  de Representação
Fiscal para Fins Penais dando conta de possível prática do crime previsto no art. 2º, II, da Lei
8137/90, em decorrência dos representantes legais de sociedade empresária terem deixado de
recolher  parte  do  IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte),  sobre rendimentos do trabalho
assalariado, no período de agosto a dezembro de 2014. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento do procedimento com base no princípio da insignificância, uma vez que
o valor do tributo sonegado (R$ 14.863,76) é inferior a R$ 20.000,00, parâmetro adotado pelo art.
20 da Lei 10.522/2002. 3. Discordância do Juiz Federal, por entender não ser possível a aplicação
do princípio da insignificância quando o valor  do principal  evadido,  acrescido dos respectivos
acessórios (multa e os juros de mora), for superior a R$ 20.000,00, que, no caso, seria de R$
26.989,93, sendo, portanto, inaplicável a Lei 10.522/2002. 4. Com base nas disposições do art.
20,  caput,  da  Lei  nº  10.522/2002,  alterado  pela  Lei  nº  11.033/2004,  aplica-se  o  princípio  da
insignificância ao crime do art. 1° da Lei n° 8.137/90 apenas quando o débito fiscal não é superior
a R$ 10.000,00 (STJ-AgRg no AREsp: 401904 SP 2013/0327374-4,  Rel.  Min.  Moura Ribeiro,
Quinta Turma, DJe de 12/02/2014). 5. O valor sonegado (R$ 14.863,76) pela empresa investigada
supera o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na Lei n.º 10.522/2002, como limite para
aplicação do princípio da insignificância. 6. Não homologação do arquivamento e designação de
outro membro do para prosseguir na persecução penal.

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

364. Processo: JF-RIB-0004298-81.2016.4.03.6102-
INQ

Voto: 7776/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  prática de crime contra a ordem tributária (Lei  8137/90,  art.  2º,  II).
Representação Fiscal para Fins Penais informando que responsáveis legais de empresa deixaram
de recolher, no prazo legal, parte de IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado e sobre
aluguéis pagos a pessoa física,  nos anos de 2009 a 2012. MPF: Promoção de arquivamento
fundada na prescrição (com relação às competências de 01/2009 a 02/2012) e no princípio da
insignificância (com relação às competências de 08, 09 e 12/2012), tendo em vista que o valor do
imposto  referente  aos  meses  não  prescritos,  somando  juros  e  multa,  é  de  R$  9.362,53.
Discordância  do  magistrado,  por  entender  que  a  notificação  do  lançamento  do  tributo
encaminhada aos responsáveis tributários pela Receita Federal interrompeu o prazo prescricional.
Revisão de arquivamento (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). Segundo STJ, referido
tipo tem natureza de crime formal e instantâneo, sendo suficiente a conduta instrumental.  Tal
conduta não se revela permanente, mas apenas de efeitos permanentes. (RHC 36.024/ES, Rel.
Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015,  DJe
01/09/2015). Notificação de lançamento tributário por parte da RFB não é causa interruptiva da
prescrição.  Ausência  de  marco  interruptivo.  Fato  ocorrido  de  2009  a  2012.  Pena  máxima
cominada de 2 (anos) anos de detenção. Ultrapassados 4 anos desde a data do fato, sem que
tenha  ocorrido  qualquer  causa  de  suspensão  ou  interrupção  da  prescrição.  Extinção  da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).
Considerando que a competência12/2012 ainda não se encontra prescrita, 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, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça. 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. Falta de
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justa causa para a persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

365. Processo: JF-RJ-2005.51.01.505314-0-INQ Voto: 8097/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  CONTRA A  ORDEM  TRIBUTÁRIA  (ART.  1º,  I,  DA  LEI  Nº
8.137/90). MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO.
POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  a
partir de representação formulada em 2003, noticiando possível prática de crime contra a ordem
tributária por empresa privada. 2. Relatório fiscal apontando como omitido pela empresa o valor
constituído de R$ 771.266,22 (setecentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e
vinte  e  dois  centavos),  em  2007.  3.  Relatório  final  elaborado  pela  Polícia  Federal  expôs  a
dificuldade em se localizar e intimar os participantes da sociedade à época dos fatos. Ressalta
que  foram  determinadas  diligências,  mas,  provavelmente  em  virtude  das  graves  condições
estruturais da unidade, as diligências determinadas não foram cumpridas. Acrescenta, ainda, que
foi realizada nova tentativa de localizar as investigadas, mas não houve resposta até o momento.
4. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório, considerando
que, embora exista crédito tributário constituído, os indícios de autoria são frágeis, na medida em
que consistem apenas no que consta no contrato social. Acrescentou, ainda, que imputar o crime
a ambas as sócias ao tempo dos fatos se aproximaria do critério objetivo de responsabilidade
penal, uma vez que não haveria elementos que delineiem como elas dividiam as atribuições da
administração da empresa. 5. Discordância do magistrado, sob o fundamento de que ainda estão
pendentes diligências que podem esclarecer os fatos, sugerindo a oitiva do denunciante. 6. Não
cabe ao Ministério Público Federal dispor da persecução penal se existentes indícios de autoria e
de  materialidade  delitiva,  como  mostram  os  autos,  ainda  mais  quando  subsistem diligências
passíveis de serem realizadas, por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública
e do in  dubio  pro societate  7.  Quanto à materialidade,  denota-se dos autos a informação da
Receita Federal sobre a constituição de crédito tributário no valor de R$ 771.266,22, em 2007.
8..Quanto à alegada ausência de indícios de autoria, verifica-se que foi determinada diligência ao
chefe  do  NO/DELEFAZ/SR/DPF/RJ,  para  que  esse  procedesse  ao  levantamento  de  várias
informações  sobre  os  possíveis  envolvidos.  Até  o  presente  momento,  contudo,  não  houve
resposta  da  solicitação,  fato  que  demonstra  a  existência  de  possibilidade  de localização  dos
suspeitos, sendo certo que a simples informação de que uma das investigadas teria saído do país
e  que  outra  teria  paradeiro  ignorado  não  é  suficiente  para  justificar  o  encerramento  das
investigações. 9. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF para
prosseguir nas investigações.

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.

366. Processo: JFRS/PFU-5006665-
98.2015.4.04.7104-INQ - Eletrônico 

Voto: 8019/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR
E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ARTS.  298  E  304).  MPF:  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
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IV.  PRESENTES  INDÍCIOS  DA  MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do suposto crime de
falsificação de documento particular e uso de documento falso (CP, arts. 298 e 304), em razão da
apresentação por advogada de procuração com indícios de reprodução digitalizada da assinatura
de  cliente  perante  juízo  federal.  2.  Consta  nos  autos  a  presença  de  duas  procurações  que
apresentam idêntica  assinatura do outorgante,  mas com datas de emissão diversas.  Quando
questionada, a investigada informou que colheu pessoalmente as assinaturas do cliente, mas que
não  possui  os  documentos  originais,  pois  eles  teriam  sido  descartados  por  engano.  3.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  por  entender  que  a  reprodução
digitalizada da assinatura no segundo instrumento de mandato não teve o condão de alterar a
verdade  e  sequer  se  mostrou  juridicamente  relevante,  tratando-se  de  irregularidade  que  não
apresentou  ofensividade,  reprovabilidade  ou  lesividade  necessárias  à  intervenção  do  Direito
Penal, uma vez que o outorgante informou que recorda de ter contratado a advogada, bem como
de ter ido algumas vezes ao escritório da advogada assinar documentos. Ressaltou também que
a  conduta  pode  ser  punida  por  meio  de  eventuais  sanções  aplicadas  pela  OAB,  que  foi
devidamente notificada. 4. Discordância do Juiz Federal por entender que pouco importa se os
interesses do cliente foram ou não atendidos, se estava ou não representado, uma vez que o bem
juridicamente protegido pela norma penal é a fé pública, indisponível aos interessas das partes e
sujeitos  do  processo.  Portanto,  o  uso  do  documento  contrafeito  perante  o  Poder  Judiciário
demonstra, sim, a reprovabilidade e lesividade da conduta da advogada frente ao bem jurídico
penalmente  tutelado.  5.  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. 6. No caso em comento a advogada provavelmente se utilizou de artifício para copiar a
assinatura  do  outorgante  em  novo  instrumento  de  mandato.  Portanto,  se  faz  necessária  a
realização de perícia nos documentos questionados, uma vez que houve negativa da investigada
sobre  a  suposta  falsificação.  Ademais,  havendo  indícios  de  falsificação,  os  fatos  devem  ser
apurados, independentemente de terem sido atendidos ou não os interesses do cliente. 7. Diante
da materialidade e indícios de autoria, deve-se dar continuidade à persecução penal. Se, de fato,
a investigada não cometeu o ilícito penal, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório,
pois  qualquer  ponderação  acerca da  existência  de conduta  criminosa  e da autoria  do crime,
somente poderá ser demonstrada no curso da instrução criminal, quando se facultará a completa
produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 8. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

367. Processo: JFRS/SLI-5002186-
22.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 7919/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20,
CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a entrada em território nacional
de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação  necessária,
configurando  a  prática  do  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  2.  Conforme  consta  na
Representação Fiscal as mercadorias apreendidas foram calculadas no montante de R$ 1.352,85,
sendo que o valor dos tributos iludidos é de R$ 676,42.  Notícia de que a investigada possui
reiteração  na  prática  do  delito  em  comento.  3.  O  Ministério  Público  Federal  promoveu  o
arquivamento do feito, por considerar aplicável o princípio da insignificância ao valor dos impostos

145



Ata da 667ª Sessão de Revisão                                                                                                                                  PGR-00348571/2016

elididos  (R$  676,42),  aplicando,  como  parâmetro,  o  teto  de  R$  20.000,00  estabelecido  pela
Portaria MF nº 75/2012. Discordância do magistrado em face a notícia da reiteração. 4. 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. 5. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de descaminho. Fato que não
se mostra penalmente irrelevante. Precedentes do STJ. 6. 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.

368. Processo: JFRS/SLI-5002190-
59.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 7917/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20,
CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a entrada em território nacional
de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação  necessária,
configurando  a  prática  do  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  2.  Conforme  consta  na
Representação Fiscal as mercadorias apreendidas foram calculadas no montante de R$ 2.826,32,
sendo que o valor dos tributos iludidos é de R$ 1.413,16. Notícia de que o investigado possui
diversas reiterações na prática do delito em comento. 3. O Ministério Público Federal promoveu o
arquivamento do feito, por considerar aplicável o princípio da insignificância ao valor dos impostos
elididos (R$ 1.413,16),  aplicando, como parâmetro,  o teto de R$ 20.000,00 estabelecido pela
Portaria MF nº 75/2012. Discordância do magistrado em face a notícia da reiteração. 4. 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. 5. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de descaminho. Fato que não
se mostra penalmente irrelevante. Precedentes do STJ. 6. 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.

369. Processo: JFRS/SLI-5002761-
30.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 7911/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20,
CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a entrada em território nacional
de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação  necessária,
configurando  a  prática  do  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334).  2.  Conforme  consta  na
Representação Fiscal as mercadorias apreendidas foram calculadas no montante de R$ 1.178,57,
sendo que o valor dos tributos apreendidos é de R$ 500,28. Notícia de que o investigado possui
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reiteração na prática do delito em comento,  no valor de R$ 2.115,00.  3.  O Ministério Público
Federal promoveu o arquivamento do feito, por considerar aplicável o princípio da insignificância
ao valor dos impostos elididos (R$ 589,28), aplicando, como parâmetro, o teto de R$ 20.000,00
estabelecido  pela  Portaria  MF nº  75/2012.  Discordância  do  magistrado  em face  a notícia  da
reiteração. 4. 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. 5. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de
descaminho.  Fato  que  não  se  mostra  penalmente  irrelevante.  Precedentes  do  STJ.  6.
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.

370. Processo: JF-SAN-0005967-66.2016.4.03.6104-
INQ

Voto: 7827/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A).  MPF:
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. APREENSÃO DE 757 MAÇOS DE
CIGARRO  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista que o
investigado  foi  surpreendido  comercializando  757  (setecentos  e  cinquenta  e  sete)  maços  de
cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados da correspondente documentação fiscal,
apta a comprovar a regular importação. 2. O il. Procurador da República oficiante, promoveu o
arquivamento dos autos, por entender aplicável, ao caso, o princípio da insignificância. 3. O MM.
Juiz Federal, no entanto, discordou do entendimento ministerial entendendo inaplicável o princípio
da insignificância ao crime de contrabando. 4. Conforme a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se
adequem ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
de  condutas  que  cobra  a  persecução  penal.  5.  No  caso  em  tela,  foram  apreendidos  757
(setecentos e cinquenta e sete) maços de cigarros de procedência duvidosa  que ultrapassa o
patamar  de  153  (cento  e  cinquenta  e  três)  maços ,  importados  com fins  comerciais,  sem o
cumprimento  das  exigências  legais,  fato  que  impossibilita  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.  6.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

371. Processo: JF/SP-APN-0006513-
84.2016.4.03.6181

Voto: 7942/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART.
171, §3º).  MPF: DENÚNCIA OFERTADA CONTRA DOIS INVESTIGADOS E ARQUIVAMENTO
QUANTO A OUTROS DOIS. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E REMESSA DE CÓPIA
DOS  AUTOS  À  2ª  CCR COM DISCORDÂNCIA DO  ARQUIVAMENTO  EM RELAÇÃO  A UM
INVESTIGADO.  CPP,  ART.  28.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
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1. Ação Penal instaurada em virtude do oferecimento de denúncia contra C.B.S. e E.M.A., pela
prática  do  crime de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §3),  uma vez  que  teriam obtido
vantagem  ilícita  consistente  no  recebimento  indevido  do  benefício  de  pensão  por  morte  de
instituidor falecido esposo de E., induzindo os funcionários e sistemas do INSS em erro, mediante
fraude  consistente  na  apresentação  de  documentação  inidônea  para  comprovar  vínculo
empregatício entre o instituidor e empresa privada. 2. A Procuradora da República oficiante, ao
apresentar a denúncia contra duas investigadas, requereu o arquivamento do feito em relação a
outros dois envolvidos, por entender ausentes indícios de participação na fraude. 3. O Juízo da 4ª
Vara Federal de São Paulo/SP acolheu a denúncia e determinou o arquivamento em relação um
dos envolvidos, indeferindo, contudo, o pedido de arquivamento em relação à conduta de M.B,
entendendo ser necessário o aprofundamento das investigações. 4. Depreende-se dos autos que
a investigada está envolvida em diversos casos semelhantes ao ora apurado em conjunto com
uma  das  denunciadas,  constando  a  informação  de  que  atuavam  como  procuradoras  e
intermediavam diversos requerimentos de pensão por morte irregulares. 5.  No caso, consta a
informação  do  INSS  de  que  a  responsável  pela  entrega  das  GFIPs  extemporâneas  para  a
concessão do benefício fraudulento foi a investigada, assim como consta da denúncia acostada
aos autos de caso semelhante, a informação de que na fraude ali apurada a mesma investigada
também teria  sido a  responsável  pela  transmissão da GFIP extemporânea.  6.  Logo,  pode-se
presumir, a princípio, que no caso ora apurado a investigada também adotou o mesmo modus
operandi para a concessão fraudulenta do benefício, devendo tal questão ser melhor apreciada
com o aprofundamento das investigações ou no curso da instrução criminal. 7. Cabe ressaltar,
ainda, a afirmação da Procuradora da República responsável pelo oferecimento de denúncia no
caso semelhante de que a investigada e a denunciada pelo que se denota do quanto apurado,
faziam da fraude junto ao INSS verdadeiro meio de vida, praticando tais atos de forma habitual e,
porque  não  dizer,  profissional  8.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro
Membro do MPF para prosseguir nas investigações, facultando-se à Procuradora da República
oficiante a oportunidade de prosseguir na persecução penal, se assim entender pertinente.

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

372. Processo: JF/SP-0006774-49.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 7871/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Possível crime tipificado no art. 241-A, da Lei nº 8.069. Divulgação
de uma única  imagem de  pornografia  envolvendo menores,  que  teria  sido  compartilhada  em
diversos outros perfis de uma rede social. MPF: Promoção de arquivamento por entender que, em
pesquisa  ao  perfil  da  rede  social,  não  foi  localizada  a  imagem noticiada  ou  tampouco outra
imagem da mesma natureza. Aduziu, ainda, que, apesar da verificação da referida foto no perfil
investigado, as circunstâncias de ser uma única imagem, ter conteúdo jocoso, não se encontrar
inserida em contexto de pornografia e de ser reproduzida em vários outros perfis de redes sociais
sem qualquer conteúdo sexual indicam a ausência de dolo do usuário responsável pelo perfil.
Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Imagem que
tem sido repetidamente compartilhada na rede social,  na maioria  das vezes constando como
única publicação do tipo e sem contexto sexual ou que aponte para qualquer prática do crime de
pornografia  infantil.  Apesar  do  mau  gosto,  a  imagem é  transmitida  em contexto  jocoso,  não
criminoso, sendo viralizada nas redes sociais, o que evidencia a ausência de dolo na conduta do
usuário. Cumpre observar que nas publicações efetuadas no perfil do investigado, na internet, não
foi localizada a imagem noticiada nestes autos, tampouco qualquer outra dessa natureza, sendo
que as demais fotos e o teor dos comentários não apontam para qualquer tipo de atividade sexual
envolvendo criança ou adolescente. Evidenciada a ausência de dolo na conduta do investigado.
Atipicidade da conduta. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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373. Processo: JF/SP-0007096-69.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 7770/2016 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 prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de frascos
de  perfume  e  garrafas  de  bebida  desacompanhados  da  documentação  necessária  que
comprovasse a regularidade da importação. Ilusão no pagamento de tributos calculados no valor
de R$ 1.595,00 (mil quinhentos e noventa e cinco reais). Promoção de arquivamento fundada no
princípio da insignificância. Discordância do Magistrado (CPP, art. 28). Ausência de registro sobre
a  reincidência  delitiva  e  de  laudo  pericial  a  indicar  a  falsidade  dos  produtos.  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.

374. Processo: JF/SP-0007266-41.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 7849/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Possível crime tipificado no art. 241-A, da Lei nº 8.069. Divulgação
de imagem em rede social com contéudo pornográfico com provável envolvimento de criança e/ou
adolescente.  MPF:  Promoção  de  arquivamento  por  entender  insuficiente  a  comprovação  da
materialidade delitiva, pois embora seja indubitável a conotação sexual da imagem, não é possível
afirmar com a certeza necessária para a persecução penal que a retratada é adolescente. Afirmou
também que, não é possível a coleta de outros dados da página que permitam analisar o contexto
em que a imagem foi divulgada. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62, IV da LC 75/93. Ausência de indícios concretos de que a imagem divulgada pertence a criança
ou adolescente.  Cumpre observar que nas publicações efetuadas no perfil  do investigado, na
internet,  não foi  localizada a imagem noticiada nestes autos,  tampouco qualquer outra  dessa
natureza, sendo que as demais fotos e o teor dos comentários não apontam para qualquer tipo de
atividade sexual envolvendo criança ou adolescente. Evidenciada a ausência de comprovação da
materialidade delitiva. Ausência de justa causa. Insistência no arquivamento.

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

375. Processo: JF/SP-0007267-26.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 7805/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório. Possível crime tipificado no art. 241-A, da Lei nº 8.069. Divulgação
de imagem contendo cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. MPF: Promoção
de arquivamento por entender que as circunstâncias de ser uma única imagem, não se encontrar
inserida em contexto de pornografia,  e de ser reproduzida em vários outros perfis,  indicam a
inexistência de dolo do investigado. Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV da LC 75/93. Imagem que tem sido repetidamente compartilhada na rede social, na
maioria das vezes constando como única publicação do tipo e sem contexto sexual ou que aponte
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para  qualquer  prática  do  crime  de  pornografia  infantil.  Apesar  do  mau  gosto,  a  imagem  é
transmitida  em  contexto  jocoso,  não  criminoso,  sendo  viralizada  nas  redes  sociais,  o  que
evidencia  a  ausência  de dolo  na  conduta do usuário.  Cumpre  observar  que  nas publicações
efetuadas no perfil do investigado, na internet, não foi localizada a imagem noticiada nestes autos,
tampouco qualquer outra dessa natureza, sendo que as demais fotos e o teor dos comentários
não  apontam  para  qualquer  tipo  de  atividade  sexual  envolvendo  criança  ou  adolescente.
Evidenciada a ausência de dolo na conduta do investigado. Atipicidade da conduta. Insistência no
arquivamento.

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

376. Processo: JF/SP-0007698-60.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 7824/2016 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. MPF: ARQUIVAMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28). NECESSIDADE
DE DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 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 4 encomendas contendo cocaína enviadas
ao exterior. 2. A suposta remetente somente foi localizada por meio de pesquisa por documento.
Ao ser ouvida, aduziu não ter postado as encomendas, afirmando ter perdido seu documento de
identificação duas vezes. 3. O Laudo Pericial restou inconclusivo sobre a comparação entre as
grafias da investigada e as constantes nos envelopes. Quanto ao exame de comparação facial
consta do laudo a informação de que as imagens encaminhadas não são adequadas para a
realização do exame pericial e, embora exista semelhança entre as imagens, não foi possível
afirmar que as imagens são da mesma pessoa. 4. O Procurador da República oficiante promoveu
o  arquivamento  do  inquérito,  tendo  em vista  a  ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria.  5.
Discordância do Juiz Federal, por considerar prematuro o arquivamento dos autos, tendo em vista
que  o  laudo  pericial  somente  foi  inconclusivo  em  razão  da  baixa  qualidade  do  material
encaminhado, sendo necessário obter novos materiais de melhor qualidade para a elucidação do
fato. Ressaltou, ainda, a semelhança entre a investigada e a remetente e observou a citação da
perícia de que é baixa a probabilidade das investigações apontarem para pessoas extremamente
semelhantes completamente desvinculadas dos fatos. 6. Consta do laudo pericial a informação de
que imagens digitais  permitem uma melhor análise de comparação e,  segundo informação, o
vídeo do momento de uma das postagens foi encaminhado por e-mail à Polícia Federal, mas não
foi encaminhado à perícia. Tal envio poderia facilitar a análise pericial. 7. Ainda, pode-se ressaltar
a possibilidade de obtenção de imagens da investigada por meio de acesso a cadastros públicos
ou até mesmo por meio do auxílio da própria investigada, que já concordou em colaborar com a
investigação  fornecendo  o  padrão  grafotécnico  à  perícia.  8.  Existindo  diligências  a  serem
realizadas, aptas à elucidação da autoria delitiva, mostra-se prematuro o arquivamento do feito. 9.
Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do MPF para prosseguir nas
investigações.

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.

377. Processo: PRM/SJR-3409.2013.000437-5-INQ Voto: 7872/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime contra a organização do trabalho (CP, art. 203). No âmbito de
ação de concessão de pensão por morte em face do INSS em razão do vínculo empregatício em
empresa  privada,  uma  testemunha  afirmou  que  a  empresa  exigia  a  constituição  de  pessoa
jurídica. Revisão de arquivamento (art.  62, IV, LC 75/93). Diligências. A Vara do Trabalho e a
Receita  Federal  informaram,  respectivamente,  não  haver  outros  feitos,  nem  tampouco
procedimentos fiscais em face da empresa. O representante legal da empresa declarou que na
época dos fatos a empresa não firmava nenhum tipo de contrato com os profissionais liberais,
mas, atualmente, os representantes são livres para optar entre exercer atividade laborativa como
profissional  autônomo ou  constituir  pessoa  jurídica.  Ao  ser  ouvida  novamente,  a  testemunha
afirmou ter havido reunião na empresa a fim de demonstrar os prós e contras sobre as formas de
contratação, ressaltando que a empresa nunca exigiu dele a constituição de pessoa jurídica. O
Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  após  atender  à  solicitação  de  fiscalização,  não  constatou
irregularidades.  Ausência  de  indícios  mínimos  que  indiquem  a  prática  de  crime  contra  a
organização do trabalho. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: SUBOPE-AP-0000140-
21.2013.4.01.3102-INQ

Voto: 7972/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
OIAPOQUE

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar,  inicialmente,  possível  quadrilha  dedicada  ao  tráfico
internacional de drogas (art. 33 c.c. com o art. 40, I, da Lei n.º 11.343/2006), na fronteira entre o
Brasil e a Guiana Francesa. Vários inquéritos policiais foram instaurados, em momentos distintos,
sobre os mesmos fatos,  sendo por este  motivo,  apensados aos presentes autos.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização de diversas diligências, constatou-
se que não há, nos presentes autos, elementos conclusivos e suficientes para subsidiar eventual
ação penal, ante a fragilidade e insuficiência das provas colhidas, sendo que as investigações se
baseiam,  principalmente,  em interceptações telefônicas feitas há anos.  Segundo a autoridade
policial,  embora não tenha sido possível  colher  indícios concretos da prática ora apurada, as
informações  colhidas  ao  longo  das  investigações  serviram  de  subsídio  para  diversos  outros
inquéritos policiais. O possível principal suspeito dos fatos foi preso, por conta do cometimento de
outros  crimes.  Todas  as  informações  úteis  colhidas  na  presente  investigação  já  foram
aproveitadas  em  outras  investigações  e  na  atividade  de  inteligência  policial.  Ausência  de
providências a serem tomadas no presente apuratório. Aplicação da Orientação n.º 26/2016 da 2ª
CCR:  A  antiguidade  do  fato  investigado,  o  esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente  exigíveis  ou  a  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente  idônea,
adequadamente sopesados no caso concreto,  justificam o arquivamento da investigação, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. Homologação do arquivamento.

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

379. Processo: JF-SAN-0002494-72.2016.4.03.6104-
APE

Voto: 7918/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

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  recebida pela
prática  do  crime  previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  pela  introdução  de  mercadorias
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estrangeiras irregularmente em território  nacional.  Além disso,  foram encontradas mercadorias
que apresentavam as embalagens, destinadas para venda a retalho, com a inscrição de falsa
procedência, indicando terem sido produzidas/fabricadas no Brasil,  quando, na verdade, foram
produzidas na Malásia. 2. A il. Magistrada, após determinar o regular prosseguimento do feito,
abriu vistas ao MPF para que se manifestasse sobre a possibilidade de proposta de suspensão
condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 9.099/95. 3. O Procurador da República
oficiante deixou de apresentar a proposta do benefício da suspensão condicional do processo, por
entender  que  o  valor  das  mercadorias  (R$  156.942,00),  associado  ao  valor  dos  tributos
sonegados  (R$ 49.223,40),  e  a  existência  de  inquéritos  policiais  em curso,  não  autorizam a
proposta de suspensão condicional do processo. Discordância do magistrado. 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, tem-se que, sob o
ponto  de  vista  objetivo,  notadamente  das  circunstâncias  da  infração  praticada   tais  como  a
elevada quantidade de mercadorias apreendidas (mais de 2 mil  caixas  R$ 156.942,00)  e de
tributos  iludidos  (R$  49.223,40),  não  se  recomenda,  no  caso,  a  concessão  do  benefício  da
suspensão condicional do processo, pois referidas circunstâncias não se mostram favoráveis ao
acusado. 7. Já a conduta social e a personalidade da denunciada não permitem concluir que tal
fato foi isolado, já que, ainda que não conste sentença condenatória em seu desfavor, constam
em seu registro a instauração de inquéritos policiais. 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
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

380. Processo: DPF/AM-00797/2014-INQ Voto: 7862/2016 Origem: GABPR19-ACL - ANDREA 
CARDOSO LEAO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  (ART.  62,  VII,  DA LC  N°
75/93). FRAUDE DE LEI SOBRE ESTRANGEIRO (CP, ART. 309). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
APTOS A JUSTIFICAR O DECLÍNIO PARA A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE
JANEIRO. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Inquérito Policial instaurado pela Polícia Federal no
Estado do Amazonas para apurar a prática do crime previsto no artigo 309 do Código Penal,
supostamente perpetrado por estrangeiro,  uma vez que,  através de cruzamento do banco de
dados,  o  Instituto  Nacional  de  Identificação  da  Polícia  Federal  constatou  a  coincidência  de
registros papiloscópicos de duas pessoas distintas, sendo elas E. O. S. , nascido na África do Sul,
em 24/12/1961, e M.  S.,  nascido no Rio  de Janeiro,  em 26/04/1961. 2.  A autoridade indiciou
indiretamente o estrangeiro pela prática do delito capitulado no art. 309 do CPB e os autos foram
relatados  e  encaminhados  à  Procuradoria  da  República  no  Amazonas.  3.  O  Procurador  da
República oficiante PR/AM declinou da sua atribuição à Procuradoria da República no Rio de
Janeiro, ao fundamento de que tendo em vista que o investigado falsificou documento no sentindo
de apontar local de nascimento a cidade do Rio de Janeiro/RJ, entende este Órgão Ministerial que
o potencial  lesivo  para  uso do documento  falso,  bem como eventuais  falsificações de outros
documentos públicos (como CPF, RG e outros) e particulares, tenham ocorrido no próprio Rio de
Janeiro .  4.  A Procuradora da República oficiante no PR/RJ, ao receber os autos,  suscitou o
presente conflito negativo de atribuições, por entender, em suma, que além da menção à cidade
do  Rio  de  Janeiro,  consistente  na  referência  ao  local  de  nascimento  cadastrado  nos
assentamentos de M.S.,  fato tido pela autoridade policial  como possível  identificação falsa do
estrangeiro para se esquivar de ordem judicial de prisão para fins de expulsão do país, não há
qualquer outro elemento nos autos que vincule o investigado ou seus atos àquela cidade. 5. O
fato de constar a cidade do Rio de Janeiro como referência ao local de nascimento cadastrado no
registro utilizado, como base para a possível identificação falsa obtida pelo estrangeiro, não é
suficiente, por si só, para fixar a atribuição da PR/RJ, visto que o dado pode ter sido obtido de
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maneira  aleatória.  6.  Observe-se,  ainda,  que  o  último endereço  do  estrangeiro  constante  no
Sistema Nacional de Estrangeiros é na cidade de Manaus e, embora não tenha sido localizado
pela Polícia Federal no endereço indicado, não consta nenhuma outra diligência com o intuito de
localizá-lo na cidade de Manaus. 7. Voto pelo conhecimento do conflito negativo de atribuições, e,
no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição do suscitado (PR/AM).

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.

381. Processo: 1.34.003.000438/2016-08 Voto: 7966/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CP, ART. 184, § 2º. MPF:
DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INDÍCIOS  DE
TRANSNACIONALIDADE  DAS  MÍDIAS  FALSIFICADAS.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1.  Trata-se de Notícia  de Fato instaurada para apurar  possível  crime de violação de
direitos autorais, previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal. 2. Consta dos autos a informação de
que foram apreendidas 731 mídias em situação irregular com gravação indicada e indícios de
falsificação, no âmbito da Operação Banca Legal, que visava a verificação de introdução irregular
de mercadorias estrangeiras expostas à venda no país. 3. O il. Procurador da República oficiante
promoveu  o  declínio  de  atribuições,  por  entender  que,  mesmo  que  haja  prova  da
internacionalidade da conduta, a competência seria da Justiça Estadual, uma vez que o único
crime a ser perseguido na importação de CDs e DVDs pirateados é o previsto no artigo 184, § 2º,
do Código Penal. 4. A orientação firmada no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que a competência para processar e julgar o delito de violação de direito
autoral, quando presente a transnacionalidade da conduta, é da Justiça Federal. Precedente STJ:
CC  144.072/PR,  Rel.  Ministro  Reynaldo  Soares  Da  Fonseca,  Terceira  Seção,  julgado  em
25/11/2015, DJe 01/12/2015). 5. No caso, não há comprovação da origem das mercadorias, uma
vez que  a  investigada  não  prestou  qualquer  esclarecimento  quando  convocada pela  Receita
Federal, sendo necessário o aprofundamento das investigações a fim de se verificar a existência
ou  não  da  transnacionalidade  da  conduta.  6.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para
prosseguir na persecução penal.

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

382. Processo: 1.13.000.001192/2016-33 Voto: 7915/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a
prática do crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em vista a apreensão de câmera digital, sem
a comprovação da regular  importação, por  meio dos Correios.  2.  O Procurador da República
oficiante requereu o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. 3. A Informação
Fiscal apontou a ilusão de R$ 1.384,83 (hum mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três
centavos) a título de tributos federais. Notícia de uma reiteração delitiva. 4. 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
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do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta.
5. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de descaminho. Fato que não se mostra
penalmente irrelevante. Precedentes do STJ. 6. 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.

383. Processo: 1.16.000.002333/2016-23 Voto: 8031/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DESCAMINHO (334 DO CP). ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA
DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA RECEITA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C A LC
Nº  75/93,  ART.  62-IV).  DESNECESSIDADE  DA CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA DO  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. CRIME FORMAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. DESIGNAÇÃO
DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado a partir de Representação
Fiscal para Fins Penais, noticiando a suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334
do Código Penal 2. Consta dos autos que, em 18/02/2016, a investigada, ao desembarcar de uma
viagem internacional, optou pelo canal de inspeção nada a declarar, mas, ao ser selecionada pela
fiscalização,  foi  verificada  a  existência  de  produtos  que,  pela  sua  quantidade,  natureza  e
variedade,  permitiram presumir  a  destinação  comercial.  Os  produtos  foram avaliados  em R$
10.399,12 (dez mil,  trezentos e noventa e nove reais  e doze centavos).  3.  A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento por entender não configurado o
crime de descaminho, uma vez que, diante da aplicação da pena de perdimento dos bens, não
houve o lançamento do crédito tributário. 4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça firmaram o entendimento de que a consumação do crime de descaminho independe da
constituição definitiva do crédito tributário, haja vista se tratar de crime formal, diversamente dos
crimes tributários listados na Súmula Vinculante n. 24 do Pretório Excelso (HC 271.650/PE, Rel.
Ministro  Reynaldo  Soares  da  Fonseca,  Quinta  Turma,  DJe  09/03/2016).  5.  Ademais,  cabe
ressaltar  que  em  consulta  ao  sistema  Comprot   Comunicação  e  Protocolo  do  Ministério  da
Fazenda, é possível verificar a existência de várias reiterações em nome da investigada, fato que
indica a  intensa habitualidade nesse tipo de prática criminosa e afasta  a  possibilidade de se
calcular o valor estimado do tributo para eventual aplicação do princípio da insignificância. 6. Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução criminal.

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

384. Processo: 1.23.000.000585/2016-83 Voto: 7977/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO (CP, ART.
157, §2º, I) CONTRA FUNCIONÁRIO DOS CORREIOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (CP, ART.
121 C/C ART. 14, II) CONTRA POLICIAIS MILITARES . MPF: ARQUIVAMENTO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de roubo qualificado (CP, art. 157, §2º, I)
contra funcionário dos Correios e tentativa de homicídio (CP, art. 121 c/c art. 14, II) contra policiais
militares. 2. Consta nos autos que no dia 08/04/2015, o investigado (policial militar) supostamente
estaria  assaltando  veículo  pertencente  à  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos-EBCT
quando foi surpreendido por policiais militares, momento em que disparou vários tiros contra os
mesmos.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  sob  os
seguintes argumentos: Adoto as razões da autoridade policial às fls 03/04, verificando que já há
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ação penal sobre o caso,  com denúncia às fls.  07/10 e movimentação processual em anexo.
Neste sentido, não há qualquer utilidade na documentação em anexo, visto que já enviado pela
própria  Justiça  Militar  Estadual.  Por  isso,  entendo  que  a  presente  Notícia  de  Fato  deve  ser
arquivada. 4. No atual estágio da persecução criminal, em decorrência do princípio do in dubio pro
societate,  apenas  seria  admitido  o  arquivamento  do  IPL se  ausentes  elementos  mínimos  da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  e  após  esgotadas  as  diligências,  ou  se  existente
demonstração  inequívoca  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da
punibilidade.  Não  é,  contudo,  o  caso  dos  autos.  5.  Verifica-se  que  a  denúncia  citada  pelo
Procurador da República diz respeito ao procedimento instaurado perante a Justiça Militar, onde o
investigado foi  denunciado pelos arts.  205 c/c arts.  30,  II  e 259 do Código Penal Militar,  que
versam sobre a tentativa de homicídio contra os policiais militares e dano ocorrido na viatura da
PM. Com relação à ação penal existente, constatou-se que corre perante o Tribunal do Júri, cuja
denúncia foi oferecida com fundamento nos arts. 121, caput, c/c art. 14, II e art. 129, 311, caput e
69, todos do Código Penal. 6. Portanto, considerando-se que entre as condutas praticadas pelo
investigado supostamente houve a prática do crime de roubo contra  funcionário dos Correios
(carteiro)  e que os procedimentos existentes não apuraram tal  crime,  cuja  competência  é da
Justiça Federal,  entendo ser prematura a promoção de 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

385. Processo: 1.29.003.000173/2015-19 Voto: 7854/2016 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.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV).
CRÉDITO  RECONHECIDO  EM  SENTENÇA  TRABALHISTA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  prática  do  crime  de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito,  considerando que, embora tenha ocorrido a liquidação de
sentença, a execução das contribuições previdenciárias é de competência da Justiça do Trabalho,
conforme entendimento da Súmula Vinculante nº 53 do Supremo Tribunal Federal. 3. Há de se
ressaltar  que a Súmula Vinculante  nº  53 do STF apenas fixou a  competência  da Justiça do
Trabalho  para  executar  contribuições  previdenciárias  decorrentes  de  suas  decisões,  não
afastando,  com isso,  a  possibilidade da análise da conduta sob a ótica criminal.  4.  Havendo
crédito tributário reconhecido judicialmente em sentença trabalhista, desnecessária é a realização
de  outro  lançamento  pela  autoridade  administrativa  tributária.  5.  Em  tais  casos,  a  sentença
trabalhista definitiva condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação pelo contador
do Juízo, define o valor do tributo e constitui o crédito, sendo que o crime se consuma após o
transcurso do prazo legal para recolhimento dos valores devidos. Enunciado nº 63 da 2ª CCR. 6.
Liquidada a dívida, resta configurado o crime de sonegação de contribuição previdenciária. 7. Não
homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir nas investigações.

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.

386. Processo: 1.30.010.000079/2016-31 Voto: 7964/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A).
APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART. 62, IV). POSSÍVEL ORIGEM ESTRANGEIRA DOS COMPONENTES. AUSÊNCIA DE DOLO
NÃO EVIDENCIADA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática
do crime de contrabando, previsto no artigo 334-A do Código Penal, tendo em vista a apreensão
de  máquinas  eletrônicas  programáveis  para  exploração  de  jogos  de  azar  (caça-níquel),  em
estabelecimento  comercial.  2.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  dolo  do
investigado, considerando não haver elementos a demonstrar que tivesse conhecimento de que
no  interior  das  máquinas  apreendidas  havia  equipamentos  de  origem  estrangeira.  3.  O
arquivamento no atual estágio da persecução criminal é admitido quando demonstrada de forma
inequívoca, segura e convincente causa extintiva da punibilidade ou excludente da tipicidade, da
ilicitude e da culpabilidade. Nesse sentido é o Enunciado nº 21 desta 2ª Câmara. 4. No caso, é
impossível concluir, de imediato, que o investigado desconhecesse a procedência estrangeira das
máquinas caça-níqueis ou de alguns de seus componentes,  somente pelo fato das inscrições
estarem no interior da mercadoria, sendo necessário o aprofundamento das investigações para a
devida elucidação do fato. 5. Assim, presentes indícios de autoria e da materialidade, deve-se
prosseguir na persecução penal, considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia do
princípio do in dubio pro societate. 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.

387. 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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES DE CONTRABANDO DE MOTOCICLETA (CP, ART.
334, §1º, II) E ESTELIONATO (CP, ART. 171). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO E DE DECLÍNIO
(ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO BASEADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DECLÍNIO INADEQUADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato
instaurada a partir de Representação Fiscal para fins Penais em razão da tentativa de exportação
clandestina para a Bolívia de veículo roubado. 2. Consta dos autos que, na ocasião dos fatos, os
investigados  negaram  a  ocorrência  dos  fatos.  Após,  confessaram  a  intenção  de  realizar  a
travessia do veículo financiado para a Bolívia, onde o venderiam pelo valor de R$ 20.000,00.
Durante a investigação, constatou-se que o automóvel havia sido roubado no dia 30/12/2015, na
cidade de Porto Velho/RO. 3. Lavrado o auto de prisão em flagrante, o indiciado foi mantido preso
e foi remetida cópia dos autos do Inquérito Policial para o MPF visando análise sobre possível
prática fatos ofensivos a aduana nacional. 4. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  feito,  por  entender  que  a  exportação  clandestina  do  veículo  financiado  não
caracteriza o crime de contrabando, pois não há norma que proíba tal comportamento. Ressaltou,
ainda, que a ausência de sujeição da mercadoria apreendida aos procedimentos aduaneiros de
exportação (transporte clandestino pelo rio),  não tem força de qualificar o automóvel como de
exportação proibida. Apesar de que, na esfera fiscal administrativa, tal ato implique em sanção,
inclusive com o perdimento do bem, conforme inteligência do artigo 689, e incisos, do Decreto
6759/2009  5.  A tentativa  de  transportar  o  veículo  para  a  Bolívia  clandestinamente,  sem  o
preenchimento dos requisitos legais exigidos para que a exportação se desse de forma regular,
implica, além de outras circunstâncias, na sonegação dos tributos federais pertinentes, conduta
que, em tese, se amolda ao tipo do artigo 334-A, §1º, II, do Código Penal . 6. Nesse sentido
decidiu a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, à unanimidade, na sessão nº 661, de
03/10/2016, no procedimento nº 1.31.002.000110/2016-03. 7. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

Homologação do Declínio de atribuição

388. Processo: 1.11.001.000185/2015-06 Voto: 7845/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Supostas irregularidades na
gestão do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), no município de São Brás/AL, uma vez
que determinado particular usufruiria dos benefícios de pessoas carentes, notadamente em razão
da utilização de laranjas, visando burlar os critérios de distribuição aos candidatos habilitados.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Instado a se manifestar, o Prefeito informou
que  existem  empreendimentos  vinculados  ao  PMCMV,  sendo  os  agentes  financiadores  dois
bancos  privados.  A CAIXA ratificou  a  informação  sobre  a  ausência  de  empreendimento  do
PMCMV contratados com a empresa pública, ressaltando a existência do Programa Nacional de
Habitação  Rural  (PNHR).  Informou  que  a  empresa  pública  não  realiza  classificação  após  o
cadastro no programa, restringindo-se a efetuar pesquisas cadastrais sobre a situação financeira
do beneficiário. Por meio de contato telefônico aleatório com um dos beneficiários do programa
(PNHR),  foi  informado  ao  MPF  que  os  demais  pescadores  da  ilha  efetuaram  cadastro  e
atualmente  pagam  parcelas  à  CAIXA  (financiamento).  Indagada  sobre  o  representado,  a
beneficiária informou que se trata de ex-vereador que efetuou a venda de lotes aos pescadores,
tendo  a  informante,  inclusive,  pago  a  ele  a  quantia  de  R$  1.300,00  para  regularizar  a
documentação  referente  aos  imóveis.  Ausência  de  irregularidades  e/ou  prática  de  crimes  na
seleção e concessão de benefícios do Programa Minha Casa Minha Vida. Realização de contrato
de natureza privada entre os proprietários dos lotes e o representado, não se evidenciando ofensa
ao patrimônio da Caixa Econômica Federal, que atua apenas como agente financiador junto ao
programa PNHR.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a  atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

389. Processo: 1.15.000.002210/2016-20 Voto: 8059/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática do
crime de estelionato (CP, art. 171). Relata o denunciante ter efetuado um depósito bancário no
valor de R$ 3.340,00 em Conta Corrente da Caixa Econômica Federal,  com o fim de realizar
compra de aparelho celular por meio de anúncio em rede social,  porém não recebeu a citada
mercadoria. 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
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

390. Processo: 1.18.008.000220/2016-49 Voto: 7779/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estupro (CP, art. 213). Representações realizadas na Sala de
Atendimento ao Cidadão informando que indivíduo teria noticiado em canal de sitio eletrônico a
prática do crime contra a liberdade sexual em face de sua namorada enquanto a mesma dormia.
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.

391. Processo: 1.19.000.001648/2016-41 Voto: 7865/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  ocorrência  de  crime  contra  as  relações  de  consumo  (art.  63,  Lei
8078/90).  Ofício  encaminhado  pela  Agência  Nacional  de  Petróleo-ANP  constando  cópia  de
procedimento administrativo  em desfavor de empresa que foi  autuada comercializando graxas
lubrificantes  sem  que  as  embalagens  exibissem  as  informações  exigidas  no  artigo  5º  da
Resolução ANP nº 10 de 2007, que regulamenta a inserção de óleos e lubrificantes no mercado
de consumo. Após apuração administrativa, a empresa foi sancionada em multa no valor de R$
8.000,00.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Eventual
caracterização de crime contra as relações de consumo, de competência da Justiça Estadual.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Parquet Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

392. Processo: 1.21.000.000959/2016-35 Voto: 7802/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Movimentações
financeiras  suspeitas  entre  empresa  privada  e  Prefeitura  Municipal  de  Campo  Grande/MS.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Investigação  realizada  pelo
GAECO/MS  trouxe  à  tona  esquema  de  propinas  e  compra  de  voto  na  Câmara  de  Campo
Grande/MS,  fato  que  desencadeou  a  cassação  do  prefeito  em  2014.  Conforme  Relatório
Circunstanciado   DELEFIN,  a  operação  investiga  o  encerramento  de  contrato  da  empresa
investigada com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, cujo termo de rescisão foi feito na
mesma data do afastamento do prefeito, havendo indícios de irregularidades que colocam em
dúvida  a  existência  do  débito  e  a  consequente  validade  do  pagamento.  Fato  restrito  à
municipalidade. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento
do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra
o sistema financeiro  e a  ordem econômico-financeira  ou em detrimento de bens,  serviços ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.  (CC 113.359/RJ, Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

393. Processo: 1.29.006.000177/2016-58 Voto: 7864/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Dentre várias acusações, o representante afirma que promotores
do Ministério Público Estadual teriam praticado diversos crimes e ilícitos cíveis, tais como abuso
de  autoridade,  tortura,  fraude  processual,  infração  dos  deveres  funcionais,  improbidade
administrativa,  falsa perícia,  violação de atos de ofício,  perseguição,  constrangimentos ilegais,
crime contra as finanças públicas, dentre outros. Afirma, também, que agentes do Banco do Brasil
S/A, servidores da SUSEPE, o diretor do Fundo Penitenciário Estadual, o Promotor de Justiça, os
advogados  das  partes,  dentre  vários  outros  envolvidos,  indicados  de  forma  pouco  clara  na
denúncia, teriam cometido atos ilícitos cíveis e criminais. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Denúncia truncada e complexa que não aponta para a prática de crimes por agentes federais ou
contra bens, serviços e interesses da União. Acusações firmadas contra Promotor de Justiça, que
possui  foro  por  prerrogativa  de  função  pela  prática  de  crimes  comuns,  mesmo  que  sejam
cometidos em detrimento da União. Art. 96, inciso III, da Constituição Federal. Competência do
Tribunal  de Justiça do Estadual  para processar e  julgar  o feito.  Homologação do declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

394. Processo: 1.30.001.004185/2016-01 Voto: 7921/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação relatando a atuação de milícias no Estado do Rio de Janeiro,
anexando  diversos  casos  de  violência  e  de  cobrança  indevida  de  taxas  aos  moradores  de
comunidades periféricas. 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.

395. 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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Relata o noticiante, de forma confusa e genérica, que invadiram
sua conta de correio eletrônico e apagam seus e-mails, que indivíduos pegaram seus documentos
pessoais e veículo, mas se recusam a devolver, dentre outros fatos confusos relacionados a uma
empresa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Posteriormente, o representante encaminhou
diversos documentos noticiando sequestros e outros fatos desordenados, que não apontam para
a prática de qualquer crime cuja atribuição seja do Ministério Público Federal para atuar no caso.
As irregularidades narradas demonstram a inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse
da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

396. Processo: 1.31.003.000092/2016-41 Voto: 7791/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VILHENA-RO

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

Ementa: Trata-se de notícia de fato autuada a partir de Termo de Declarações prestadas por indígenas
informando possível negligência, imprudência ou imperícia de servidores de saúde do Hospital
Regional,  que  pode  ter  resultado  no  falecimento  do  neonato  indígena.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Segundo consta nas declarações, a indígena iniciou trabalho de
parto  na  manhã do dia  12/01/16  e  quando compareceu ao Hospital  Regional  foi  orientada  a
retornar para casa e voltar ao hospital somente às 13h, tendo o parto ocorrido por volta das 17h.
Após o nascimento, o neonato foi submetido a diversos exames, sendo informado à família que
este  apresentava  um  quadro  de  infecção,  cujas  informações  os  declarantes  julgaram
desencontradas, pois inicialmente disseram se tratar de infecção na urina, após disseram se tratar
de infecção no sangue e, por último, de infecção respiratória. Informaram também que o neonato
sofreu paradas cardíacas, sendo que essa informação não foi repassada para a família. Houve
encaminhamento do recém-nascido para uma UTI neonatal, que somente ocorreu dois dias após.
Ainda de acordo com os declarantes, lhes foi informado que o parto não poderia ter sido normal,
pois  o  neonato  estava  desidratado  e com problemas no fígado em razão  dos medicamentos
ministrados. Os fatos narrados não dizem respeito a direitos e interesses coletivos da comunidade
indígena. A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca
de disputa sobre direitos indígenas,  incluindo as matérias referentes à organização social  dos
índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que
tradicionalmente  ocupam,  conforme  dispõem  os  arts.  109,  XI,  e  231,  ambos  da  CF/1988.
Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJ  03-02-2006).  Aplicação  da  Súmula  nº  140  do  STJ:  Compete  à  Justiça  Comum  Estadual
processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

397. Processo: 1.34.023.000159/2016-06 Voto: 8033/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando possíveis crimes de estelionato e de falsa identidade. CP, arts. 171 e 307.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Relato  de  que  determinado
indivíduo  estaria  se  passando  por  Procurador  da  República  para  solicitar  contribuição  para
suposta divulgação de uma revista eletrônica de matéria tributária. Possível fraude cometida em
detrimento da boa-fé e do patrimônio de particulares. Inexistência de lesão direta a bens, serviços
ou interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução.  Precedente  2ª  CCR:  1.34.023.000294/2015-62,
Sessão nº 636 de 29/02/2016, 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.
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Outras deliberações(Declínio)

398. Processo: 1.14.007.000396/2016-50 Voto: 7773/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Notícia de Fato. Condutor de veículo teria apresentado Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículos   CRLV falso à  Polícia  Rodoviária  Federal.  1)  Crime do art.  304  do  CP.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oitiva do investigado, que afirmou ser o
carro que dirigia do seu empregador, não tendo ciência das inautenticidades. Empregador, por sua
vez, confirmou ser proprietário do bem e informou ter emplacado o carro em emplacadora situada
em Vitória da Conquista. Ausência de dolo na conduta do condutor do veículo. Atipicidade formal.
Homologação do arquivamento. 2) Falsificação de documento público (CP, art. 297). Revisão de
declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Constatada a falsidade do CRLV, documento expedido por
órgão  estadual.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

399. Processo: 1.15.000.002659/2015-15 Voto: 7741/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art.
299),  por particulares que teriam fornecido informações falsas no Cadastro Único do Governo
Federal para programas sociais, no cadastro para acesso ao Programa Minha Casa Minha Vida e
no  requerimento  de  aluguel-social  a  ser  pago  pela  Prefeitura  de  Aquiraz/CE.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O Ministério do Desenvolvimento Social informou que,
ainda que fossem inseridos os dados corretos dos beneficiários no sistema federal, estes ainda
teriam direito aos benefícios sociais, já que os representados auferem renda que indicam estado
de  miserabilidade  e  vulnerabilidade  social.  Omissões  que  se  mostraram  juridicamente
irrelevantes. Atipicidade da conduta. Carência de justa causa para justificar o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento. 2) Omissão de informações para recebimento
do aluguel social (bolsa-aluguel) (CP, art. 299). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33  da  2ª  CCR).  Ao  informarem,  falsamente,  que  residiam  em  condomínio  que  desabou,  os
representados  poderiam  ser  beneficiados  com  o  pagamento  do  aluguel  social,  já  que  esse
benefício é pago diante de situações excepcionais de privação de moradia. Informação relevante.
Constata-se  que  o  programa  foi  instituído  por  lei  municipal  e  pago  com  recurso  municipais.
Requerimento realizado na secretaria de assistência social do município. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a)

400. Processo: 1.15.000.002666/2015-17 Voto: 7743/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art.
299), por particular que teria fornecido informações falsas no Cadastro Único do Governo Federal
para programas sociais,  no cadastro para acesso ao Programa Minha Casa Minha Vida e no
requerimento  de  aluguel-social  a  ser  pago  pela  Prefeitura  de  Aquiraz/CE.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O Ministério do Desenvolvimento Social informou que,
ainda que fossem inseridos os dados corretos da beneficiária no sistema federal, esta ainda teria
direito  aos  benefícios  sociais,  já  que  a  representada  aufere  renda  que  indicam  estado  de
miserabilidade e vulnerabilidade social. Omissões que se mostraram juridicamente irrelevantes.
Atipicidade da conduta. Carência de justa causa para justificar o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento. 2) Omissão de informações para recebimento do aluguel
social (bolsa-aluguel) (CP, art. 299). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). Ao informar, falsamente, que residia em condomínio que desabou, a representada poderia
ser  beneficiada com o pagamento do aluguel  social,  já  que esse benefício  é pago diante  de
situações  excepcionais  de  privação  de  moradia.  Informação  relevante.  Constata-se  que  o
programa foi instituído por lei municipal e pago com recurso municipais. Requerimento realizado
na secretaria de assistência social do município. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

401. Processo: SRPF-AP-00181/2013-INQ Voto: 7745/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), tendo
em vista o possível recebimento de vantagens indevidas de benefício de natureza assistencial
praticados por pai e filho, por meio da utilização de documentos falsos. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constatou-se  a  falsidade  na  data  de  nascimento  aposta  nas
certidões dos investigados. Ao serem ouvidos, os investigados informaram data de nascimento
diversa  da  que  consta  no  documento,  afirmando  não  terem conhecimento  do  erro.  Um  dos
investigados afirmou ter solicitado o benefício por possuir problemas de saúde, sendo razoável
presumir que, no seu entender, fez jus ao benefício por tais problemas, e não em razão da idade.
Investigados analfabetos,  que  vivem isolados  à  beira  do  rio,  desprovidos  de  informações  do
cotidiano.  Atualmente,  os investigados constam com 84 e 67 anos,  respectivamente.  Ante os
depoimentos  colhidos  e  demais  elementos  da  apuração,  verifica-se  verossimilhança  nas
alegações dos investigados, levando à conclusão de que a incorreção na certidão de nascimento
decorreu de erro  material,  e  não de informação falsa prestada deliberadamente para  fins de
obtenção do benefício assistencial. Ausência de dolo específico em induzir ou manter em erro
outrem mediante meio fraudulento,  com o fim de obter vantagem indevida.  Carência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Remessa de cópias à Gerência Executiva do
INSS  no  Amapá  para  tomada  de  eventuais  providências  administrativas  a  seu  cargo.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.11.000.000295/2016-51 Voto: 7885/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada mediante representação, na qual particular relata que determinado
sócio majoritário de empresa privada teria apresentado escritura ideologicamente falsa ao realizar
transação comercial  e que em razão desse documento,  o representante teria  ajuizado ações
judiciais em desfavor da empresa. A empresa restou condenada a pagar quantia certa, porém, os
sócios estariam se utilizando de subterfúgios para ocultar o patrimônio e se esquivar de pagar o
valor  da condenação.  Pugnou pela  adoção de providências,  dentre as quais,  a realização de
procedimentos fiscalizatórios pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pela Receita Federal do
Brasil.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Constata-se dos autos que o real
interesse do representante é compelir a empresa a arcar com a condenação que lhe foi imposta.
Há apenas ilações genéricas sobre suposta sonegação de tributos. Direito individual disponível.
Vedada  a  atuação  do  Ministério  Público  (LC nº  75/93,  art.  15).  Cientificado,  o  representante
quedou-se inerte. Homologação do arquivamento.

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

403. Processo: 1.11.000.000653/2015-44 Voto: 7810/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada por servidor da PR/AL em face de
outra servidora da mesma unidade, por crime de injúria, calúnia e difamação (CP, arts. 138, 139 e
140),  tendo  em  vista  a  ocorrência  de  grave  discussão  entre  os  funcionários.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Quanto  ao  crime de  injúria,  o  MPF apresentou
proposta de transação penal em juízo. Quanto aos crimes de difamação e calúnia, verifica-se
incabível  o prosseguimento da persecução penal,  uma vez que afirmações genéricas não são
suficientes para caracterizar os crimes. Informações de que as acusações foram lançadas sem a
presença de terceiros, fato que revela a ausência de dano à honra objetiva. Carência de justa
causa. Representante cientificado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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: 1.11.000.001472/2015-35 Voto: 7952/2016 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). Notícia de que funcionária da Prefeitura de Maceió
estaria  recebendo  o  referido  programa.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Constatação  de  que  a  beneficiária  é  analfabeta  e  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. Notícia de que o benefício foi cessado em 2007,
antes  de  ingressar  no  serviço  público.  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.

405. Processo: 1.14.000.002695/2016-99 Voto: 8060/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra carteiros da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV). Diligências. Vítimas informaram de forma genérica as características dos autores do delito.
Impossibilidade de identificar  a placa da motocicleta  utilizada,  tendo em vista que os autores
cobriram os caracteres com a mão. 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.

406. Processo: 1.14.000.003103/2016-56 Voto: 8110/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de furto (CP, art. 155) em detrimento de agência da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62-IV).  Notícia de que agente dos correios encaminhou-se em direção a algumas casas para
realizar entregas, quando pessoa teria aberto a porta do carro e subtraído uma das encomendas.
Diligências. Vítima afirmou que desconhece câmeras de segurança no local do fato. Testemunha
descreveu características genéricas do suposto autor do delito. Realizada perícia no veículo, que
resultou  na  impossibilidade  de  revelações  datiloscópicas.  Impossibilidade  de  identificação  do
criminoso. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar
o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

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

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

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Remessa de sentença pela Vara do Trabalho noticiando a
prática de possível crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A) por parte da empresa
privada. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Em consulta processual efetuada no
sítio do TRT-10ª Região, constatou-se a ocorrência da extinção da execução, tendo em vista o
pagamento integral do débito da parte executada. Extinção da punibilidade. Aplicação dos artigos
68 e 69 da Lei nº11.941/2009. 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.

408. Processo: 1.17.002.000186/2016-08 Voto: 7863/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  de  crime  de  falso  testemunho  nos  autos  de  de  ação
previdenciária (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em todos os
depoimentos  prestados  pelas  testemunhas  foram  encontradas  contradições.  Eventuais
inconsistências  verificadas  no  depoimento  de  testemunhas  apenas  retratam  a  diferença  de
percepção sensorial sobre a data dos fatos e as atividades laborais exercidas pelo requerente de
benefício  previdenciário.  Fato  que não trouxe repercussão para a ação,  pois  o  equívoco  nas
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declarações  não  se  mostrou  relevante  para  deslinde  do  feito.  Mera  divergência  entre  os
depoimentos não configura o tipo do crime de falso testemunho. 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.

409. Processo: 1.22.003.000328/2016-59 Voto: 7795/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de abuso de autoridade (Lei 4898/65) decorrente de
decisão constante na sindicância instaurada para apurar o furto de um aparelho celular de um
soldado nas dependências do 2º Batalhão Ferroviário em Araguari. Revisão de arquivamento (art.
62,  IV,  LC 75/93).  Após a sindicância,  restou determinado que os militares responsáveis pela
guarda  do  aparelho  furtado  arcariam  com  a  restituição  do  valor  do  bem.  O  Comandante
responsável  pela  decisão  esclareceu  que  em  nenhum  momento  os  militares  se  sentiram
prejudicados ou preteridos em seu patrimônio, uma vez que os próprios militares sugeriram arcar
com  o  prejuízo  causado  ao  soldado.  Procedimento  regular.  Carência  de  elementos  que
evidenciem o cometimento do crime de abuso de autoridade. Homologação do arquivamento.

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

410. Processo: 1.22.003.000646/2016-10 Voto: 7869/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude praticada por estudante de direito, para ingresso na UFU por meio
de sistema seletivo de ações afirmativas. Notícia de que a mãe da estudante, embora detenha
remuneração próxima ao salário mínimo, possuiria pouco mais de R$ 38.000,00 em aplicações
financeiras. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Como diligência, a estudante foi
notificada  a  comparecer  ao  MPF  para  prestar  esclarecimentos.  Ao  ser  ouvida,  a  depoente
procurou detalhar e indicar a comprovação de todas as dúvidas que poderiam pairar sobre o
efetivo cumprimento do requisito de renda pela estudante. Constatou-se que a mãe da depoente
já havia declarado os valores das economias à Receita Federal desde 2014 (e anos anteriores),
ou seja, em data anterior ao processo seletivo (ENEM) e à matricula realizada pela depoente, fato
que indica a boa-fé de ambas. Desnecessidade de diligência complementar. Fatos devidamente
esclarecidos. Ausência de fraude. Homologação do arquivamento.

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

411. Processo: 1.23.000.000730/2014-64 Voto: 7891/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Suposta prática de crimes contra a ordem tributária (Lei art. 1º da
8.137/90) por particular sócio de duas empresas. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93).
Oficiada, a Receita Federal encaminhou informações que não demonstram a prática de possíveis
crimes. Diante da insuficiência de informações, determinou-se a notificação do representante para
que fossem apresentadas todas as informações sobre o fato, mas as tentativas de localizá-lo
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restaram  infrutíferas.  Ausência  de  indícios  mínimos  aptos  a  justificar  o  prosseguimento  das
investigações. Homologação do arquivamento.

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

412. Processo: 1.23.001.000335/2015-52 Voto: 7882/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  prática de falsificação de documento público (CP, art.  297,  §3º,  III).
Prefeito de Tucuruí/PA teria incluído falsamente em GFIP/2011 valores de alegados créditos junto
à seguridade social, para fins de compensação, reduzindo montantes a serem recolhidos. Revisão
de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Intimado  para  comprovar  a  origem  dos  créditos
declarados, o Prefeito afirmou que todos os débitos previdenciários do município foram incluídos
no  parcelamento  da  Lei  12.810/2013.  Diante  da  premissa  de  que  a  inclusão  do  crédito  em
parcelamento  ou  retificação  das  GFIPs  em  que  incluída  informação  falsa  não  excluiria  a
ocorrência  do crime,  foram requisitadas informações à Prefeitura.  Em resposta,  o  investigado
demonstrou que as compensações tinham por fundamento créditos tributários  decorrentes de
recolhimentos  a  maior  efetuados  nos  exercícios  anteriores  e  que  tais  créditos  vieram  a  ser
reconhecidos por meio da sentença proferida em ação judicial. Constata-se que os créditos não
foram criados sem fundamento, havendo fundadas razões para que o investigado acreditasse na
sua existência, já que foram reconhecidos judicialmente em primeiro e segundo graus. Ausência
de indícios de crime, por não serem as informações falsas, bem como de dolo, pois o investigado
não teria agido de forma livre e consciente orientada à inclusão de informações que soubesse
falsas. Homologação do arquivamento.

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

413. Processo: 1.23.001.000396/2015-10 Voto: 7969/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  ocorrência  do  crime  de  redução  a  condição
análoga à de escravo (art. 149, CP), em propriedade rural. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). O Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
concluiu  pela  ausência de práticas que caracterizassem situações de trabalho análogo ao de
escravo. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

414. Processo: 1.24.000.001912/2016-87 Voto: 7970/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  após o  envio  de procedimento  disciplinar  conduzido  pelo  Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Paraíba,  tendo  em  vista  a  notícia  de  que
determinado professor  teria proferido uma série  de agressões verbais contra aluno menor de
idade durante uma partida de vôlei. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Consta da
reclamação  termos  genéricos,  sem  especificação  quanto  às  ofensas  que  teriam  sido
reproduzidas. Possível configuração de infração de natureza ética, que está sob apuração pelo
instituto  em procedimento  próprio  sujeito  ao  contraditório  e  a  ampla  defesa.  Até  o  presente
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momento, inexiste 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.

415. Processo: 1.24.001.000241/2016-27 Voto: 7967/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Realização de propaganda de produto sem cadastro na ANVISA. Particular teria
divulgado que o uso de determinada pulseira traria benefícios à saúde. Revisão de Arquivamento
(LC n. 75/93, art. 62-IV). Irregularidade meramente administrativa. Aplicação de multa no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais). Observância dos princípios da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Direito 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.

416. Processo: 1.27.000.002144/2016-77 Voto: 8006/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da cópia de Inquérito Civil do âmbito do Ministério Público do
Trabalho noticiando eventual descumprimento por parte de empresa do pagamento de verbas
rescisórias devidas a ex-empregada. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Constata-se
que os fatos narrados caracterizam apenas dívida de natureza civil, não havendo qualquer crime a
ser apurado pelo Ministério Público Federal. Ausência de fatos praticados em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União. Cópias encaminhadas ao Ministério Público Estadual. Ausência
de providências. Homologação do arquivamento.

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

417. Processo: 1.28.000.001532/2014-31 Voto: 7772/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Prática  do  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária verificada no bojo de ação trabalhista (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento
(art. 62, IV, LC 75/93). A Receita Federal informou sobre a inexistência de procedimento fiscal e
relatou  que  a  análise  dos  documentos  enviados  não  resultou  em indícios  que  justifiquem  a
instauração  de  procedimento  fiscal  em  desfavor  da  empresa.  O  advogado  da  empresa
encaminhou manifestação para juntada de documentos que comprovam que toda a execução
trabalhista  foi  integralmente  garantida,  de  modo  que  todas  as  parcelas  serão  efetivamente
quitadas.  Extinção  da  punibilidade.  Aplicação  dos  artigos  68  e  69  da  Lei  nº11.941/2009.
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.

418. Processo: 1.29.003.001123/2015-59 Voto: 7945/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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NOVO HAMBURGO-RS

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). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Segundo o
entendimento  da  2ª  CCR,  firmado no  enunciado  nº  63:  A sentença  trabalhista  transitada  em
julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente o
crédito tributário. Contudo, verifica-se dos autos que a sentença ainda não foi liquidada, tendo em
vista  que,  em  consulta  ao  andamento  processual  no  site  do  TRT 4ª  Região,  verificou-se  a
interposição  de  Recurso  de  Revista  ao  TST.  Ausência  de  providências  a  serem tomadas  no
momento para a continuidade da persecução penal. Determinação do envio de cópia ao Juízo do
Trabalho  para  que  seja  cientificado  e  que,  após  a  liquidação  dos  valores,  seja  expedida
comunicação ao MPF. Homologação do arquivamento.

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

419. Processo: 1.34.007.000284/2016-14 Voto: 8008/2016 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. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime contra a ordem
tributária (art. 1º, I, da Lei 8.137/90), tendo em vista a notícia de que determinada empresa e seus
sócios teriam sonegado impostos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
A Receita Federal informou inexistir movimentação financeira bancária em nome da empresa e
que, dos três integrantes do quadro societário da empresa, apenas em relação a um componente
foi identificada movimentação financeira significativa. Aduziu, ainda, não haver interesse fiscal na
abertura  de  procedimento  sobre  os  contribuintes.  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
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

420. Processo: 1.35.000.001229/2016-66 Voto: 7866/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Memorando  encaminhado  por  Procuradora  da  República  noticiando  fatos
distintos, possivelmente caracterizadores da prática de diversos crimes de denunciação caluniosa
(CP,  art.  339),  perpetrados  por  um  único  representante.  No  caso,  os  fatos  versam  sobre  a
instauração  de  notícia  de  fato  em  razão  de  representação  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual o representante clama pela intervenção do Ministério Público
em razão do recebimento de uma intimação. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A
notícia de fato instaurada em razão da representação foi objeto de promoção de arquivamento já
homologada pela 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em razão
da ausência de indícios de ilícito. O tipo penal descrito no art. 339 do Código Penal exige que o
fato  imputado  seja  descrito  como crime.  No caso,  embora  a  imputação  tenha  dado causa  à
instauração de procedimento administrativo, não se referiu a fato penalmente típico. Atipicidade.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

421. Processo: 1.14.000.001004/2016-30 Voto: 7906/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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  pelo
investigado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  1)  Com relação ao possível
cometimento de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90), foi oficiada a Delegacia da Receita
Federal que informou não possuir ações fiscais em curso ou representação fiscal para fins penais
contra  o investigado. Ausência  de elementos aptos a demonstrar  a prática de crime contra  a
ordem tributária. Falta de justa causa. Homologação do arquivamento. 2) Consta no relatório do
COAF notícia do suposto envolvimento do investigado com tráfico de drogas. Revisão de Declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Os elementos apresentados na representação em tela
não revelam indícios mínimos diretos do cometimento de crime sujeitos à competência da Justiça
Federal  e  consequente  atribuição  deste  órgão  ministerial,  uma  vez  que  não  se  verificou  a
transnacionalidade do tráfico de drogas. Crime de repercussão estadual. Conforme dispõe o art.
2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será
da  competência  da  Justiça  Federal  quando praticado  contra  o  sistema  financeiro  e  a  ordem
econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal. (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 05/06/2013). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Remessa dos autos 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.

422. Processo: 1.26.000.002373/2016-29 Voto: 8099/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  ocorrência  do  crime  de  preconceito  de  raça,  etnia,  religião  ou
procedência nacional  (Lei  nº  7.716/89,  art.  20).  Representação anônima realizada na Sala de
Atendimento ao Cidadão, informando que perfil  em rede social  publicou foto e comentário de
cunho supostamente discriminatório contra pessoas de origem árabe. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32).  Não verificação de internacionalidade da conduta.  O fato  de a
conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não é suficiente, por si só, para
fixar a competência da Justiça Federal. Enunciado nº 50 desta 2ª CCR. Ausência de elementos de
informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

423. Processo: 1.26.002.000155/2016-30 Voto: 7816/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia de Fato. Possíveis delitos contra o sentimento religioso e de incitação ao preconceito de
religião (CP, art. 208; Lei nº 7.716/89, art. 20). Representação realizada na Sala de Atendimento
ao Cidadão informando que perfil em rede social faz comentário de cunho preconceituoso contra a
religião  evangélica.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Não verificação de
internacionalidade da conduta. O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de
computadores não é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. Enunciado
nº 50 desta 2ª CCR. Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

Por estar conforme, eu, Márcia Noll Barboza, Secretária Executiva da 2ª Câmara, assino a presente ata,
assinada também pela Coordenadora e pelos membros presentes.

MÁRCIA NOLL BARBOZA
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA

Secretária Executiva

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA

Coordenadora

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Titular

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2º Suplente

FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

1º Suplente

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE
PAULA

PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA
3ª Suplente
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