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

ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA
DE DEZEMBRO DE 2016

Aos doze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezesseis, às  treze horas e  cinquenta
minutos,  iniciou-se,  na  sala  de  reunião  da  Segunda  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do
Ministério  Público  Federal,  a  Sexcentésima  Sexagésima  Oitava  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-AM-0011852-97.2016.4.01.3200-
INQ

Voto: 8725/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime previsto no art. 15 da Lei n° 10.826/03. Flagrante de
disparo de arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências. Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  33).  Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.
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), salvo quanto ao tipo do art. 18 (tráfico internacional de arma de fogo).
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.

002. Processo: JF/CE-0005559-47.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 8452/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), praticado em
contrato  social  apresentado  perante  Junta  Comercial.  Promoção  de  declínio  de  atribuições.
Aplicação do art. 28 do CPP. A inserção de dados ou apresentação de documentos falsos perante
a Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC)
não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes
contra  aquela  entidade.  No  caso,  a  União  não  foi  ludibriada  nem sofreu  prejuízos  diretos  e
específicos. Matéria pacificada no Enunciado de nº 62 da 2ª Câmara: 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. Precedente do STJ, Terceira
Seção: CC 130516. Rel. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 05/03/2014. 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.

003. Processo: JF/ES-0000287-48.2010.4.02.5002-
INQ

Voto: 8262/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Crimes de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III) supostamente praticados
por advogados em detrimento de seus clientes, no curso de reclamação trabalhista. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). As condutas ilícitas situam-se na seara da
competência estadual, visto que o caso abarca a esfera pessoal e patrimonial das partes e seus
respectivos advogados. Ausência de indícios de conexão com outros crimes (CPP, art. 76) ou de
elementos de informação suficientes para 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.

004. Processo: JF/ES-2016.50.01.501429-3-INQ Voto: 8517/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime previsto no artigo 272, § 1º do Código
Penal, tendo em vista que, em 29/06/2012, o investigado foi autuado por fiscais do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) por estar, em tese, falsificando bebidas alcoólicas
com  o  uso  de  rótulos  pertencentes  a  outras  marcas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Apesar dos selos estarem relacionados ao recolhimento de tributo,
o agente não tinha a finalidade de fraudar o FISCO, mas sim de conferir credibilidade às falsas
bebidas  e  obter  êxito  na  comercialização.  Observa-se  a  possível  ocorrência  do  crime  de
estelionato  (art.  171  do  CP)  contra  particulares,  uma vez  que  o  investigado  buscava  atribuir
autenticidade  aos  produtos  a  serem  vendidos,  em  proveito  próprio  e  em  detrimento  dos
consumidores e, possivelmente, dos detentores das marcas contidas nos rótulos, bem jurídico
estranho aos interesses da União. 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.
Precedentes  do  STJ  (CC 124091,  Terceira  Seção,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Julgado
12/12/2012, DJe 18/12/2012) e da 2ª Câmara (IPL nº 00200/2013, Voto 5616/2016, Rel. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

005. Processo: JF/MG-0031724-44.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 8250/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

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

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.

006. Processo: PRM-JND-3422.2014.000105-3-INQ Voto: 8324/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP, art.
304).  Investigado que utilizaria  documentos falsos,  para abrir  contas bancárias fraudulentas e
integrar quadros societários. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Documentos falsos utilizados como crime-meio para a prática do estelionato contra  entidades
financeiras  privadas.  O simples  fato  do  órgão  expedidor  do  documento  falsificado  (CPF)  ser
federal não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. Aplicação da 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.  Também em relação a eventual crime de falsidade praticado
perante  Junta  Comercial  a  atribuição  para  a  persecução  penal  não  é  do  Ministério  Público
Federal,  conforme  estabelece  o  Enunciado  nº  62  da  2ª  CCR.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

007. Processo: DPF/MOC-00162/2014-INQ Voto: 8326/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  supostas irregularidades no Programa Bolsa Família.
Informações  de  que  algumas  unidades  familiares  do  Município  de  Montes  Claros/MG
apresentavam  indícios  de  renda  per  capita  superior  à  estipulada  no  programa.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Obtenção de informações junto ao Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, à Prefeitura Municipal de Montes Claros, bem
como realização de entrevistas com os titulares dos benefícios suspeitos. Constatação de que,
após o requerimento/deferimento/recebimento inicial  do benefício  (obtido regularmente),  houve
alteração  da  renda  de  algumas  unidades  familiares.  De  acordo  com  as  regras  do  referido
programa, as alterações de renda não ensejam, necessária e automaticamente, a exclusão do
beneficiário (Decreto n° 5.209/2004, arts. 21 e 25). Não verificação, no caso concreto, de dolo na
conduta dos investigados. Homologação do arquivamento.

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

008. Processo: JF-AMR-0002237-54.2016.4.03.6134-
PIMP

Voto: 8520/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 34ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
AMERICANA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE CIGARROS (CP,  ART.  334).  AUSÊNCIA DE DOLO NÃO EVIDENCIADA.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  NO  CASO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país  cigarros
impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e,
consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. Segundo a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação
referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
da  conduta.  3.  Não  há  que  se  falar  em  ausência  de  dolo  na  conduta  dos  investigados,
surpreendidos na posse de 414 e 440 maços de cigarros de origem estrangeira,  que sabiam
importados  ilegalmente  e  com  fins  comerciais,  bem  como  referida  conduta  não  pode  ser
considerada insignificante, pelo que deve ser dado prosseguimento à persecução penal quanto ao
crime  de  contrabando.  4.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguimento da persecução penal.

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

009. Processo: JF-AMR-0002603-93.2016.4.03.6134-
INQ

Voto: 8762/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 34ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
AMERICANA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE CIGARROS (CP,  ART.  334).  AUSÊNCIA DE DOLO NÃO EVIDENCIADA.  PRINCÍPIO  DA
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INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  NO  CASO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país  cigarros
impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e,
consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. Segundo a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação
referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
da conduta. 3. Não há que se falar em ausência de dolo na conduta do investigado, surpreendido
na posse de 570 maços de cigarros de origem estrangeira, que sabia importados ilegalmente e
com fins comerciais, bem como referida conduta não pode ser considerada insignificante, pelo
que deve  ser  dado prosseguimento  à  persecução penal  quanto  ao crime de contrabando.  4.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução
penal.

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

010. Processo: JF/CE-0000744-41.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 8448/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ARQUIVAMENTO  HOMOLOGADO  PELA 2ª  CÂMARA.  APLICAÇÃO
POSTERIOR  DO  ART.  28  DO  CPP.  DOCUMENTOS  JUNTADOS  AOS  AUTOS  APÓS  A
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUE NÃO MODIFICOU O CONTEXTO FÁTICO ANTES
APRECIADO.  MANUTENÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Possíveis  crimes  contra  o  Sistema
Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 16) e de estelionato (CP, art. 171). 2. Notícia de fraude e
operação  de  instituição  financeira  sem  a  devida  autorização  do  Banco  Central  do  Brasil.  3.
Arquivamento que já foi homologado pela 2ª Câmara (655ª Sessão de Revisão, de 08/08/2016),
acolhendo a manifestação do Procurador da República no sentido da ausência de materialidade
delitiva.  4. Antes do arquivamento físico dos autos e a devida baixa nos Sistemas da Justiça
Federal, foram juntados aos autos pelo Judiciário ofícios de instituições financeiras em resposta à
quebra de sigilo bancário antes autorizada, retornando os autos ao Procurador da República para
nova manifestação, que insistiu no arquivamento. 5. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 6. Irregularidades na concessão de empréstimos a
servidores públicos federais, estaduais e municipais. Conduta atribuída a dirigente de empresa
privada. Entendimento do Banco Central do Brasil no sentido de que sociedades civis sem fins
lucrativos,  com  quadro  social  restrito,  que  pratiquem  operações  de  empréstimos  ou
financiamentos,  exclusivamente  a  seus  associados,  não  podem  ser  consideradas  instituições
financeiras, não estando sujeitas aos dispositivos da Lei 4.595/64. Tampouco existem vedações
legais  à  prestação de  assistência  financeira  a  seus membros,  desde  que  feita  com recursos
próprios e sem finalidade lucrativa.  7.  Laudo pericial  que não apontou irregularidades entre a
capacidade financeira da empresa e a evolução patrimonial de sua representante, bem como não
identificou  indícios  de  fraude  em  detrimento  dos  associados  ou  pretensos  associados.  8.
Documentos juntados aos autos após a homologação do arquivamento pela 2ª CCR/MPF que não
modificou o contexto fático antes apreciado. 9. 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: JF/CE-0009960-26.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 8274/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155) de equipamento de propriedade da Universidade
Federal  do  Ceará.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido  em
30/06/2013. Equipamento (conjunto de eletrobomba) que se encontrava na Fazenda Experimental
da UFC, localizada na Zona Rural de Pentecoste/CE, dentro de uma casa com portão fechado
com cadeado, que foi danificado para a subtração do bem. Investigações efetuadas pela Polícia
Federal infrutíferas. 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.  Homologação  do
arquivamento.

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

012. Processo: JF/CE-2007.81.00.015079-6-INQ Voto: 8444/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de estelionato (CP, art. 171, § 3º), consubstanciado na suposta
falsificação de certificados de embarcações expedidos por colônia de pescadores, com o fim de
obtenção  irregular  de  benefícios  junto  a  órgãos  públicos  em  favor  de  proprietários  de
embarcações que não exerciam a atividade pesqueira de lagosta. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Fatos supostamente ocorridos até o ano de 2008. Realizadas diligências os
fatos narrados não foram comprovados. Pescadores investigados que possuíam o devido registro
e  perceberam  o  que  lhes  era  de  direito  na  época  oportuna.  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.
Homologação do arquivamento.

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

013. Processo: JF/MOC-0004420-
49.2016.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 8322/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Recebimento
indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  02/2005  a
05/2006,  após  o  óbito  do  segurado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência  de  procurador  cadastrado.  Recebimento  por  meio  de  cartão  magnético,  sem
renovação de  senha.  Ausência  de indícios  de autoria.  Inexistência  de diligências  capazes de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161  da  2ª  CCR.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento, por fundamento diverso do
invocado pelo Procurador da República oficiante.

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

014. Processo: JF/MRE-0001862-96.2015.4.01.3821-
INQ

Voto: 8295/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MURIAÉ/MG
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  QUALIFICADO.  FRAUDE  NO  RECEBIMENTO  DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  ARTIGO  171,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL.  CRIME
PERMANENTE. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROSSEGUIMENTO. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 171, § 3° e 297,
§ 3º, do Código Penal, tendo em vista que a investigada, no período de 01/07/2000 a 27/01/2010,
teria induzido e mantido em erro a Previdência Social, mediante fraude, obtendo para si vantagem
ilícita  mediante  saques  de  parcelas  de  benefício  previdenciário  indevido.  2.  Promoção  de
arquivamento fundada na extinção da punibilidade pela prescrição, considerando que o marco
inicial  foi  o  dia  1º  de  julho  de  2000.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  Autos  remetidos  à  2ª
CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Estelionato contra a
Previdência Social (CP, artigo 171, § 3º), quando praticado pelo próprio beneficiário do resultado
do delito, é crime permanente. Precedentes: STF, Primeira Turma  HC 121390, Dje 13/03/2015;
HC 99503, Dje 12/12/2013; Segunda Turma  HC 115975, Dje 11/11/2013; STJ,  Quinta Turma
AgRg no AREsp 407.706/SP, DJe 29/06/2015; AgRg no REsp 1497147/SP, DJe 13/05/2015; Sexta
Turma   AgRg  no  REsp  1287126/BA,  DJe  23/11/2015;  AgRg  no  REsp  1544291/CE,  DJe
15/09/2015. 5. O termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da última data em que
cessou a permanência,  ou seja,  quando a investigada recebeu a última parcela  do benefício
(janeiro/2010).  6.  Tendo em vista  que  a pena máxima abstratamente  cominada ao  crime em
questão  estelionato qualificado  é de seis anos e oito meses de reclusão, conforme a regra do
artigo 109, III,  do Código Penal,  o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos caso,  somente
ocorrerá em janeiro de 2022. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução criminal.

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

015. Processo: JF/PR/TOL-5002267-
47.2016.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 8785/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-
IV). CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR A R$ 10.000,00
E INFERIOR A R$ 20.000,00. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir de representação fiscal
para fins penais para apurar a ocorrência do crime de descaminho, do qual teria resultado o não
pagamento de tributos federais no valor de R$ 19.383,80. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal.
Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do artigo 28 do CPP e art. 62, inc. IV, da LC nº
75/1993.  3.  O entendimento consolidado nesta  Eg. 2ª Câmara é no sentido de reconhecer a
insignificância  nos  crimes  de  descaminho  apenas  quando  o  valor  dos  tributos  iludidos  não
ultrapassar o montante de R$ 10.000,00, valor fixado no art. 20 da Lei nº 10.522/2002 (Enunciado
nº 49). 4. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: REsp 1393317/PR, Rel.  Min. Rogerio
Schietti  Cruz, Terceira Seção, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1460036/PR, Rel.  Min. Ericson
Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 06/02/2015; RHC 40.175/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 03/02/2015. 5. No caso dos autos, o
valor  dos  tributos  iludidos  é  superior  ao  parâmetro  fixado  para  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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016. Processo: JFRS/POA-5065523-
03.2016.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 8827/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE CIGARROS (CP,  ART.  334).  AUSÊNCIA DE DOLO NÃO EVIDENCIADA.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  NO  CASO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país  cigarros
impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e,
consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. Segundo a
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação
referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e
cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração
da conduta. 3. Não há que se falar em ausência de dolo na conduta do investigado, surpreendido
na posse de 1.370 maços de cigarros de origem estrangeira, que sabia importados ilegalmente e
com fins comerciais, bem como referida conduta não pode ser considerada insignificante, pelo
que deve  ser  dado prosseguimento  à  persecução penal  quanto  ao crime de contrabando.  4.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução
penal.

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

017. Processo: JF-SAN-0007663-40.2016.4.03.6104-
INQ

Voto: 8336/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF  PARA PROSSEGUIR  NA INVESTIGAÇÃO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
possível crime de contrabando (CP, art. 334), praticado pelos representantes legais de pessoa
jurídica,  em razão da importação  de  mercadorias proibidas  (falsificadas).  2.  O Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial por entender que a Alfândega
do Porto de Santos obstou a importação ainda na fase de pré-despacho, antes do registro da
Declaração de Importação  DI, início de execução do delito. Ressaltou que a tentativa pressupõe
início de execução, o que não teria ocorrido.  3. Discordância do Juiz Federal.  4.  O crime de
contrabando (CP, art. 334) é, como regra, plurissubsistente, sendo possível o reconhecimento da
tentativa. Isso porque a conduta de importar pode compreender uma série de ações que visem
introduzir bem no território nacional. A importação, no caso, pode não ter sido consumada por
conta  da  apreensão  prévia  da  carga  pelo  órgão  aduaneiro,  antes  da  fase  de  registro  da
declaração  de  importação,  restando,  contudo,  a  tentativa.  5.  No  caso,  os  bens  entraram
fisicamente  no  território  nacional,  independentemente  dos  processos  formais  de  sua
internalização,  razão  pela  qual,  em juízo  de  cognição  sumária,  houve,  no  mínimo,  início  de
execução da atividade típica. 6. Entender que a entrada no território nacional seria feita apenas
quando o bem fosse efetivamente liberado pelos serviços de aduana seria dizer que trazer bens
proibidos para o território nacional (demandando apuratório aduaneiro, laudo de constatação e
julgamento administrativo) seria apenas cogitatio, não tendo havido nenhum ato de execução do
crime ainda,  posicionamento que não deve prevalecer.  Precedentes da 2ª  CCR:  Processo n°
0012099-47.2013.4.03.6104,  Voto  n°  5498/2014,  Sessão  n°  602,  de  04/08/2014,  unânime;
Processo  n°  0009661-53.2010.4.03.6104,  Voto  n°  6547/2016,  Sessão n°  659,  de  19/09/2016,
unânime.  7.  Presentes  indícios  de  autoria  e  de  materialidade  do  crime  de  contrabando.  8.
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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.

018. Processo: JF-SOR-0002700-39.2014.4.03.6110-
INQ

Voto: 8483/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  NO
CASO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. É certo que a natureza do produto
introduzido clandestinamente no país   cigarros  impõe maior  rigor  na adoção do princípio  da
insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  2.  Segundo  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta,  seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 3. A importação de 6.000
(seis  mil)  maços de cigarros de origem estrangeira,  conhecendo o agente a origem ilícita do
produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que deve ser dado
prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 4. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

019. Processo: JF/SP-0007245-65.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 8559/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

020. Processo: JF/SP-0007512-37.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 8007/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório.  Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV da LC 75/93.  Crime
tipificado  no  artigo  241-A do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente   ECA (Lei  8.069/90).
Divulgação de imagem contendo pornografia infantil em perfil da rede social Facebook que não
está mais disponível. Além disso, a imagem divulgada, apesar da indubitável conotação sexual,
não permite  afirmar com certeza que a retratada é adolescente.  Esgotamento das diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea. Ausência de elementos suficientes da autoria e da 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). 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.

021. Processo: PRM-JND-3422.2016.000019-4-INQ Voto: 8270/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3°). Abertura de conta poupança e
contratação  de  empréstimo,  mediante  apresentação  de  documentação  falsa,  por  pessoa  não
identificada, em agência da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências realizadas que não identificaram o autor 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.

022. Processo: PRM/SJR-3409.2015.000253-0-INQ Voto: 8269/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes nos
depoimentos prestados pelas testemunhas.  Questão fática  relacionada ao horário  de trabalho
registrado no cartão de ponto e sobre a existência de suposto rascunho com os horários a serem
preenchidos pelos funcionários da empresa reclamada. Sentença fundada em outros elementos
de prova existentes nos autos. Desconsideração da jornada de trabalho registrada no cartão de
ponto.  Diligências efetuadas pela Polícia Federal.  Realizada a reinquirição e a acareação das
testemunhas, não foi possível afirmar o autor do delito em questão. O próprio Juiz Trabalhista
decidiu a lide em desfavor da parte onerada pelo sistema processual (regra do onus probandi), em
razão  da  denominada  prova  dividida.  Não  verificação  de  outro  meio  de  prova  que  possa
esclarecer  quem,  em tese,  estaria  faltando  com a  verdade.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal ou mesmo possibilidade de realização de outras diligências
aptas a elucidarem eventual prática delitiva. Homologação do arquivamento.

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

023. Processo: JFRJ/NTR-0500056-
76.2015.4.02.5102-AP

Voto: 8202/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 241-A E 241-B DA LEI Nº 8.609/90, NA
FORMA DO  ARTIGO  69  DO  CÓDIGO  PENAL,  E  NO  ARTIGO  147  DO  CÓDIGO  PENAL.
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62,  IV,  DA LC Nº 75/93.  TRANSAÇÃO PENAL.
SOMATÓRIO DAS PENAS. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Ação penal movida contra o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B da
Lei nº 8.609/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, e no artigo 147 do Código Penal. 2. Após
as alegações finais, instado a se manifestar acerca da possibilidade de oferecimento de proposta
de  transação  penal  em  relação  ao  crime  de  ameaça,  o  Procurador  da  República  oficiante
posicionou-se contrariamente ao oferecimento da proposta considerando que o somatório das
penas máximas cominadas àquele e às figuras típicas previstas nos artigos 241-A e 241-B, da Lei
8.069/90 superam 10 (dez) anos. 3. O MM. Juiz Federal discordou da manifestação ministerial e
remeteu os autos a à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP, aplicado por analogia, c/c o art.
62,  IV, da LC nº 75/93. 4. Nos termos do Enunciado 243 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, "o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais
cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima
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cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01)
ano". 5. O mesmo entendimento é aplicável à transação penal, que não pode ser ofertada aos
acusados de crimes cuja  pena máxima,  considerado o concurso material,  ultrapasse 2 (dois)
anos, limite para que se considere a infração de menor potencial ofensivo. (RHC 66.196/RJ, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016). 6. Outros
precedentes  do  STJ:  REsp  1482733/SC,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016; RHC 40.945/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014. 7. O não preenchimento de requisito
de admissibilidade impede o oferecimento da benesse pelo Ministério Público Federal, devendo a
persecução  penal  prosseguir  nos  seus  ulteriores  termos.  8.  Manutenção  da  recusa  ao
oferecimento da proposta de transação penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

024. Processo: DPF/SR-AL-00557/2009-INQ Voto: 8344/2016 Origem: GABPR5-GGM - GILSON 
GAMA MONTEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE ESTELIONATO
CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º). O PROCEDIMENTO DEVE TRAMITAR NO LOCAL EM
QUE OBTIDA A VANTAGEM ILÍCITA. ART. 70 DO CPP. CRIME CONTINUADO. PREVENÇÃO.
ART. 71 DO CPP. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática dos crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), falsidade ideológica (CP, 299)
e uso de documento falso (CP, art.  304), tendo em vista o suposto recebimento indevido, por
diversas  pessoas,  de  parcelas  do  benefício  seguro-desemprego.  2.  Conflito  negativo  de
atribuições entre  membros do MPF.  Autos foram remetidos à  2ª.  Câmara  de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 3. O art. 70,
caput, do Código de Processo Penal dispõe que a competência será, de regra, determinada pelo
lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o
último  ato  de  execução.  4.  Assim,  tratando-se  do  recebimento  indevido  de  benefícios
previdenciários  (no  caso  o  seguro-desemprego),  o  estelionato  contra  o  INSS consuma-se  no
momento da obtenção da vantagem patrimonial. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: CC 125.023/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 19/03/2013; CC
124.717/PR, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Des. Convocada do TJ/PE), Terceira Seção,
DJe  12/12/2012.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF:  1.33.000.000429/2013-23,  649ª  Sessão,  de
06/06/2016,  unânime;  1.34.028.000019/2014-18,  601ª  Sessão, de 25/07/2014, unânime. 5.  No
caso, verifica-se que os saques foram realizados tanto no município de Arapiraca/Al quanto no de
Propriá/SE, configurando-se evidente crime continuado, definido no artigo 71 do Código Penal. 6.
O artigo 71 do Código de Processo Penal estabelece que no caso de crime continuado, praticado
em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. 7. Nesse
contexto, seja pelo local  da consumação do crime ou pela aplicação da prevenção, voto pelo
conhecimento  do  presente  conflito  negativo  de  atribuição  e,  no  mérito,  por  sua  procedência,
deliberando-se que a atribuição para prosseguir na investigação pertence ao Procurador Regional
da República suscitado, oficiante na Procuradoria da República no Estado de Alagoas.

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.

025. Processo: 1.00.000.009916/2016-45 Voto: 8519/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE MOEDA FALSA (ART. 289, § 1º DO CP). REMESSA
DOS AUTOS À 2ª CCR/MPF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.  SÚMULA 73  DO  STJ.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.  CONFLITO
NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES EM MATÉRIA PENAL, SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL EM FACE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO A SER DIRIMIDO
PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, CONFORME PRECONIZADO NA TESE Nº 7 DA
EDIÇÃO Nº 1 DO INFORMATIVO DE TESES JURÍDICAS DA PGR. 1. Trata-se de conflito de
atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de São
Paulo, em feito que apura suposto crime de moeda falsa (art.  289, § 1º do CP). 2. No curso
processual, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República manifestou-
se pelo  não conhecimento do conflito  e  devolução dos autos ao próprio  Procurador-Geral  da
República, para fins do art. 28 do CPP, o que foi deferido pelo Ministro Relator. 3. Remessa dos
autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 4. Apreensão de cédulas de R$ 50,00
grosseiramente  falsificadas  (fl.  84).  5.  Súmula  73  do  STJ:  A  utilização  de  papel  moeda
grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça
Estadual. 6. Ratificação do posicionamento do Procurador da República oficiante (fls. 105/110). 7.
Aplicação  da  Tese  nº  7  da  Edição  nº  1  do  Informativo  de  Teses  Jurídicas  da  PGR.  8.
Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.

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

026. Processo: 1.34.033.000099/2016-02 Voto: 8369/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTA  FORMAÇÃO  DE  CARTEL.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
ECONÔMICA PREVISTO NO ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.137/90. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1.  Notícia  de
Fato instaurada em virtude do recebimento de representação sigilosa,  em que foi  noticiada a
suposta tentativa de controle de preço de mercadorias (combustíveis) através de acordo entre
comerciantes. 2. A Procuradora da República oficiante, embora tenha concluído que tal prática se
caracterizaria como 'cartel', o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio, cujo tema é tratado na
esfera criminal pela Lei 8.137/90 em seu artigo 4º, inciso I e II, 'a', 'b', 'c', promoveu o declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que a presente notícia de fato não traz
nenhum elemento que indique crime em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou
de suas entidades autárquicas, diretamente, ou empresas públicas, falta de interesse da União,
ao menos no âmbito criminal, no presente caso. 3. Os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF, nos
termos do Enunciado nº 32. 4. O cartel é a supressão da rivalidade entre firmas concorrentes em
dado  mercado  por  combinação  entre  eles.  Como  acordo  horizontal,  o  cartel  é  um  ato  de
concentração que se dá à  revelia  e na ignorância  do ente  federal  que corresponde à nossa
autoridade da concorrência. Essa competência é exclusiva do CADE (art. 88, § 5º, Lei 12.529). 5.
Não há,  com efeito,  autoridade  de  concorrência  em outro  ente  federativo  além do  Conselho
Administrativo de Defesa Econômica,  o CADE, autarquia federal.  Inexiste,  pois, autoridade da
concorrência distinta do CADE na Defesa da Concorrência, tratando-se de serviço exclusivo da
União, dado pela formação de um Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (Lei 12.529) e
estipulação  de  competências  exclusivas  para  os  diversos  órgãos  do  referido  Conselho.
Considerado  o  serviço  federal  de controle  dos  atos  de concentração,  presente  já  hipótese  a
determinar a aplicação do artigo 109, IV da CF. 6. Por último, verifica-se que, no caso dos autos,
após  o  recebimento  da  representação  nenhuma  diligência  foi  realizada,  sendo  evidente  a
necessidade  de  se  aprofundar  as  investigações,  sobretudo  para  identificar  a  extensão  e  a
territorialidade  da  referida  conduta  delitiva.  7.  Com  essas  considerações,  aplicando
analogicamente o Enunciado nº 69 e o Enunciado nº 70 da 2ª Câmara da 2ª Câmara, voto pela
não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos à Procuradora da República
oficiante para que realize diligências mínimas para a elucidação dos fatos e eventuais autoria e
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materialidade delitivas.

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.

027. Processo: 1.20.002.000133/2015-11 Voto: 8386/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (ART. 297, § 4º DO CÓDIGO PENAL).
FATO TÍPICO DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ENUNCIADOS 26 E 27
DESTA 2ª CÂMARA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada
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.  Promoção de arquivamento com
fundamento  na  ausência  de  materialidade.  Autos  remetidos  à  2ª  Câmara  de  Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Fato típico de
atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Enunciado  nº  26:  A omissão  de  registro  de  vínculo
empregatício em Carteira de Trabalho e Previdência Social subsumi-se ao tipo do art. 297, § 4º,
do Código Penal. (Sessão 464ª, de 15.04.2009) Enunciado nº 27: 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.  (4ª Sessão de Coordenação, de 07.06.2010) 4.
Recentes precedentes do STJ: AgRg no REsp 1569987/PA, Rel.  Ministro Jorge Mussi,  Quinta
Turma,  julgado  em 01/09/2016,  DJe  09/09/2016;  CC 139.401/SP,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer,
Terceira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 16/11/2015. 5. Não homologação do arquivamento.

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

028. Processo: DPF/AC-00223/2016-INQ Voto: 8522/2016 Origem: GABPR2-FJP - 
FERNANDO JOSE PIAZENSKI

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

Ementa: Inquérito Policial. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12).
Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª Câmara). Arma apreendida na residência do investigado.
O Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos
crimes de porte ilegal de arma de fogo, que continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes STJ,
Terceira Seção: CC 128.616/PR, DJe 18/03/2015; CC 132.061/PR, DJe 18/12/2014. Ausência de
elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

029. Processo: DPF/AM-00002/2013-INQ Voto: 8254/2016 Origem: GABPR4-VRLS - VICTOR 
RICCELY LINS SANTOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  33  -  2a  CCR).  Substâncias  entorpecentes
(maconha e cocaína) encontradas no interior da Unidade Prisional do Puraquequara, durante a
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manutenção  de  caixa  de  esgoto.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução penal.  Precedente  do  STJ:  CC 144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe
02/03/2016. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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: DPF/RDO/PA-00155/2015-INQ Voto: 8276/2016 Origem: GABPRM1-ISS - IGOR DA 
SILVA SPINDOLA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes tipificados nos artigos 241-A e 244-A do Estatuto da Criança e
do Adolescente  ECA (Lei 8.069/90). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Realizadas
diversas diligências pela Polícia Federal não foi encontrado nas mídias examinadas material de
conteúdo pornográfico, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que indique a prática do
crime previsto no art. 241-A do ECA. Cumpre observar que, o fato de o crime ser cometido por
meio da internet não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo necessárias
a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos do art. 109, V, da Constituição e a
prova da transnacionalidade da conduta. Precedentes: STF  RE 628624, Tribunal Pleno, julgado
em 29/10/2015,  DJe  06/04/2016;  STJ   AgRg  no  HC 236.783/SP,  Quinta  Turma,  julgado  em
16/02/2016,  DJe  08/03/2016;  CC  128.140/SP,  Terceira  Seção,  julgado  em  14/05/2014,  DJe
02/02/2015; CC 103.011/PR, Terceira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 22/03/2013. No caso,
entretanto, há nos autos elementos que apontam para o cometimento do crime previsto no 244-A
da Lei  8.069/90  (submeter  criança  ou adolescente  à  prostituição  ou à exploração sexual)  de
competência da Justiça Estadual. Assim, 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: DPF/RN-00347/2016-IP Voto: 8273/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de dano (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal).
Investigado que teria danificado dolosamente uma ambulância supostamente de propriedade da
União.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Ao  se  verificar
informações sobre a  propriedade da ambulância,  observou-se que, embora na documentação
conste que o veículo pertence à União (Ministério da Saúde), ele está sob posse direta do Estado
do Rio Grande do Norte,  havendo processo administrativo referente à transferência formal da
propriedade da viatura para a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Constatou-se
também  que  tal  processo  somente  não  foi  concluído  em  razão  das  multas  de  trânsito
especificadas nos autos.  No entanto,  a transferência da propriedade, com relação a veículos,
opera-se com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Dessa feita, considerando-se
que o veículo vem sendo utilizado pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do
Norte,  e  que  inclusive  está  em  processo  de  transferência,  apresenta-se  inequívoco  que  a
propriedade de fato do veículo é do Estado Federado, e não da União. Assim, 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
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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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

032. Processo: 1.11.001.000220/2016-60 Voto: 8733/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  prática  do  crime  de  adulteração  de  sinal  identificador  de  veículo
automotor  (CP,  art.  311).  Suposta  ocorrência  de  clonagem  de  placas  de  motocicleta  de
propriedade  particular.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.30.006.000058/2013-31, Voto n° 3417/2013, Sessão
n° 578, de 06/05/2013, 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.

033. Processo: 1.12.000.001013/2016-03 Voto: 8337/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147),  envolvendo  integrantes  de  uma
comunidade quilombola, no contexto da disputa pela posse de uma gleba. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Eventual crime contra a liberdade individual de
um particular cometido também por particulares. Ausência de provas de que a prática delituosa foi
perpetrada em detrimento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  INCRA, em
processo administrativo pertinente à demarcação da área de quilombo, que possam despertar a
competência da Justiça Federal para o feito. Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou
interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Carência, a priori, de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do MPF para persecução penal. Precedentes deste
Colegiado  (Voto  nº  7477/2014,  Procedimento  nº  1.36.001.000153/2014-42,  Sessão  609,  de
28/10/2014;  Voto  nº  373/2015,  Procedimento  nº  1.23.000.000158/2014-33,  Sessão  612,  de
11/02/2015). 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: 1.14.002.000272/2016-14 Voto: 8482/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
noticiante relata genericamente diversas irregularidades envolvendo ex-Prefeito, tais como: que
teria tido um aumento expressivo de patrimônio; comprado votos com a cobertura de policiais civis
e militares em suas visitas para amedrontar moradores; pessoas teriam documentos apreendidos
para não poderem votar; reprovação de contas por conselho municipal, etc. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

035. Processo: 1.14.007.000639/2016-50 Voto: 8515/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
VIT. CONQUISTA- BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa da vítima de que pessoa se
passando por  empregado da Caixa  Econômica  Federal  lhe  ofereceu  ajuda  para  resgatar  um
comprovante de depósito e debitou fraudulentamente de sua conta bancária a quantia de R$
4.500,00. A conduta ilícita não provocou prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico
da CEF. 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.

036. Processo: 1.15.000.001803/2016-79 Voto: 8419/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2a CCR). Suposta venda de drogas em
bairro de Fortaleza/CE. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente  do  STJ:  CC  144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe  02/03/2016.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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: 1.16.000.001669/2016-79 Voto: 8284/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular. Usura pecuniária (Lei nº 1.521/51, art. 4º) em
tese cometida por empresa privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
Câmara). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. STF Súmula nº 498: Compete a justiça dos estados, em
ambas  as  instâncias,  o  processo  e  o  julgamento  dos  crimes  contra  a  economia  popular.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

038. Processo: 1.21.000.001520/2016-20 Voto: 8293/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Comunicação,  por  parte  da
Comissão  de Valores  Mobiliários   CVM,  de que  diversas  pessoas estão  ofertando  Letras  do
Tesouro Nacional  LTN's falsificadas, no intuito de obterem para si  ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo alheio. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Os
títulos em apreço não pertencem ao rol de valores mobiliários do art. 7, I, da Lei n° 7.492/86 (Lei
n° 6.385/76, art. 2º, §1º). Ademais, as LTN's sob a forma cartular não são mais emitidas, conforme
consta expressamente dos alertas de fraudes do sítio eletrônico do Tesouro Nacional. Eventual
crime  cometido  contra  particulares.  Inexistência  de  elementos  que  denotem  ofensa  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência
de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR/MPF (Processo n° 1.25.000.002073/2014-15,
Voto  n°  1188/2015,  Sessão  n°  617,  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.

039. Processo: 1.22.002.000308/2013-45 Voto: 8427/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta cobrança de cheque caução para internação de paciente em emergência
médica em hospital particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Informações do hospital no sentido de que não faz exigência de cheque caução para prestar os
serviços de saúde e que, se há alguma cobrança dirigida ao representante, a mesma refere-se a
atendimento já realizado e não pago. Solicitados novos esclarecimentos ao representante que se
manteve silente. A conduta narrada, se efetivamente comprovada, não provocou prejuízo a bens,
serviços  ou interesse  direto  e  específico  da União,  suas  entidades autárquicas  ou empresas
públicas.  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.

040. Processo: 1.22.024.000128/2016-58 Voto: 8407/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão.
Narrativa de irregularidades em sindicato de servidores de Universidade Federal, tais como: atas
falsificadas, registros de sindicalizados com nomes distintos, contratos caros com advogados, não
prestação de contas aos associados, etc. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da
2ª  CCR).  As  relações  estatutárias  mantidas  entre  o  sindicato  e  seus  associados  é  privada.
Suposta existência de documentos particulares falsos que não dizem respeito aos serviços da
Universidade  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.
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041. Processo: 1.23.000.001661/2016-78 Voto: 8645/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1°-B, do CP. Autuação da pessoa
jurídica investigada por praticar diversas irregularidades, dentre elas 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  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.

042. Processo: 1.23.007.000514/2016-11 Voto: 8291/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestação sigilosa encaminhada à
Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  comunicando  que  duas  supostas  empresas  de  factoring
estariam oferecendo empréstimos, de forma fraudulenta, uma vez que, apesar da cobrança de
valores  dos  clientes,  os  empréstimos  não  são  liberados.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  n°  32).  Empresas  que  desempenham atividades de  fomento  mercantil,  de  cunho
meramente  comercial,  não  sendo  caracterizadas  como  instituições  financeiras.  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.

043. Processo: 1.25.000.002642/2016-94 Voto: 8737/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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.

044. Processo: 1.26.000.003265/2016-73 Voto: 8647/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, §3°). Manifestação particular em que
o noticiante relata que, no ano de 2007, compareceu à Agência do Banco do Brasil para sacar
valor correspondente ao PASEP, ocasião em que constatou que o valor havia desaparecido de
sua conta. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Fatos envolvendo particular e
sociedade de economia mista.  Inexistência de prejuízo a bens,  serviços ou interesse direto e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

045. Processo: 1.28.000.001157/2016-91 Voto: 8317/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Movimentação financeira suspeita que teria relação com
uma  quadrilha  que  aplica  golpes  em  funcionários  públicos,  mediante  refinanciamento  de
empréstimos consignados. 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.

046. Processo: 1.28.100.000046/2016-30 Voto: 8304/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MOSSORO-RN

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes tipificados nos artigos 50, 51 e 52 da Lei nº 6776/79. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta existência de loteamento irregular nas terras
que confrontam com a Penitenciária Federal de Mossoró/RN. Áreas que não estão incluídas no
Plano  Diretor  do  Município,  classificando-se  como  área  rural.  O  simples  fato  de  o  suposto
loteamento irregular estar localizado em área rural nas adjacências da Penitenciária Federal não
torna o crime federal,  visto que são terras particulares,  conforme se depreende das certidões
cartorárias constantes nos autos. 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.
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047. Processo: 1.29.000.001088/2016-89 Voto: 8397/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168), em razão da ausência de
recolhimento de contribuições sindicais descontadas dos empregados.  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Entendimento de que, mesmo tendo natureza jurídico-
tributária  de  contribuição  parafiscal,  o  desvio  ou  não  pagamento  da  contribuição  sindical
compulsória não atrai a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula nº 222 do STJ
("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista
no art. 578 da CLT."). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou suas
entidades.  Precedentes:  STF, Tribunal Pleno  ACO 1953 AgR,  Min.  Ricardo Lewandowski,  DJ
19/02/2014; STJ, Terceira Seção  CC 136.611/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado
em 23/09/2015,  DJe 29/09/2015; AgRg no CC 132.766/SP,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  julgado em
13/08/2014,  DJe  25/08/2014.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  investigação.  Eventual  lesão  a  particulares.
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.

048. Processo: 1.29.011.000182/2016-91 Voto: 8803/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2a CCR). Suposta venda de drogas em
imóvel  residencial.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente  do  STJ:  CC  144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe  02/03/2016.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

049. Processo: 1.30.001.001277/2016-21 Voto: 8208/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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  aluno  teria  utilizado  diploma  de  graduação  (de  instituição  de  ensino  particular)
possivelmente falso para realizar curso de MBA e junto a empresa privada. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). 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
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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050. Processo: 1.30.001.003333/2016-61 Voto: 8399/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Revisão
de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 -  2ª  CCR).  Investigados que,  na internet,  teriam
assumido o plantio de canabis sativa (maconha), inclusive ministrando tal substância entorpecente
como  remédio  ao  seu  filho  menor  de  idade.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da
conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedente do STJ: CC 144.030/MS, Terceira Seção,
DJe 02/03/2016. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

051. Processo: 1.30.008.000129/2016-29 Voto: 8234/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima na Sala de Atendimento ao Cidadão.
Supostos crimes de perigo para a  vida ou saúde de outrem (CP, art.  132) e contra a ordem
econômica (Lei nº 8.176/91, art. 1º), consistente no transporte e revenda irregular de GLP (Gás
Liquefeito de Petróleo). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conduta
atribuída a responsável por um estabelecimento comercial situado no Município de Porto Real/RJ.
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.

052. Processo: 1.30.008.000169/2016-71 Voto: 8290/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta venda ilegal de terras em Penedo, no município de Itatiaia/RJ. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O representante narra que determinados
indivíduos estariam alienando ilegalmente glebas de terras pertencentes a outras pessoas. Alega
que  o  cartório  de  registro  de  imóveis  competente  estaria  se  negando  a  fornecer  certidões
referentes aos lotes para ocultar as fraudes. Relata, ainda, supostas irregularidades relacionadas
a alienações e transmissões de propriedades. Não há os autos qualquer indício de que alguma
gleba de terra pertencente à União ou inserida nos limites do Parque Nacional do Itatiaia, ou de
outra  unidade  de  conservação  federal,  estaria  sendo  afetada.  Assim,  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.
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053. Processo: 1.30.008.000238/2016-46 Voto: 8225/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Posse  de  substância  entorpecente,  em tese,  para  consumo  próprio  (Lei  nº
11.343/2006, art. 28). Investigado que foi preso em flagrante por apresentar CNH falsa a policiais
rodoviários federais, ocasião em que foi constatado que trazia consigo pequena quantidade de
entorpecentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Quanto ao uso de
documento falso perante PRF's, o investigado já foi denunciado pelo MPF. Com relação a conduta
de  portar  drogas  ilícitas  (fato  objeto  do  presente  procedimento),  não  há  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  do  STJ  (CC
144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe  02/03/2016).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

054. Processo: 1.30.010.000487/2016-92 Voto: 8275/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) ou de extorsão (CP, art. 158). Vítima
que  teria  recebido  duas  ligações  supostamente  de  seu  sobrinho  para  que  efetuasse  dois
depósitos de modo a socorrê-lo em uma emergência com seu automóvel na estrada. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32). O simples fato de o dinheiro ter sido depositado/sacado
na CEF não possui o condão de atrair  a competência  federal.  Ademais,  o fato de a referida
empresa pública ter sido condenada no âmbito civil a indenizar seu cliente (consumidor) em razão
de falha no serviço prestado igualmente não justifica a 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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

055. Processo: 1.30.014.000100/2015-87 Voto: 8413/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168) ou de estelionato (CP, art. 171).
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Advogados  que  teriam
patrocinado causa perante a Justiça do Trabalho utilizando-se de papéis timbrados de sindicato
para se beneficiar de honorários de sucumbência, em razão das Súmulas 219 e 329 do TST. O
juízo do trabalho, por sua vez, expediu o alvará judicial em favor do sindicato, o que ensejou o
ajuizamento  de  uma  ação  de  cobrança  de  honorários  advocatícios,  julgada  improcedente.
Expedição de ofícios à OAB e ao MPT para apurar a tentativa de fraude. Tratando de crimes
contra o patrimônio, tem-se que, no caso em tela, o sujeito passivo seria o particular (seja o
reclamante ou o sindicato). Não se verifica a ocorrência de nenhum dos tipos penais contra a
administração da justiça (do trabalho, no caso). Eventual prejuízo que seria suportado unicamente
pelo  particular.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  investigação.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

056. Processo: 1.31.000.001060/2015-11 Voto: 8312/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de esbulho possessório (CP, art. 161, II) e
de  ameaça  (CP,  art.  147),  ocorridos  entre  particulares.  Manifestação  registrada  na  Sala  de
Atendimento ao Cidadão comunicando invasão de lotes em área rural. Relato de que indivíduos
armados estariam invadindo os lotes e ameaçando os proprietários, na região conhecida como
PAC Jequitibá, no município de Porto Velho/RO. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  da  2ª  CCR).  Condutas  delitivas  que  não  apresentam  ofensa  à  titularidade  da  terra,
prejudicando tão somente as vítimas. Inexistência de afronta direta a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Voto n°
4496/2016, Procedimento n° 1.31.000.000486/2016-20, Sessão n° 653, de 04/07/2016, unânime).
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

057. Processo: 1.31.000.002445/2014-14 Voto: 8231/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível fraude em certame de interesse público (CP, art. 311-A). Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Suposta  utilização  de  títulos  em
desconformidade  com  a  legislação  educacional  em  concursos  públicos  para  delegação  de
atividade notarial e registral realizado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Narrativa que sugere
de forma genérica o possível cometimento de crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso
de documentos falsos (CP, art. 304) por candidatos, tais como diplomas de conclusão de pós-
graduação  e  especialização,  para  a  obtenção  de  notas  elevadas  nas  provas  de  títulos  dos
concursos  públicos  de  todo  país.  No  caso,  além de  não  existir  nenhuma conduta  ilícita  em
concreto a ser apurada, a suposta fraude no concurso público de âmbito estadual,  provocaria
lesão restrita ao órgão público estadual e a particulares (candidatos). Não há qualquer notícia do
envolvimento de instituições de ensino federais.  Assim, 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.

058. Processo: 1.34.001.006029/2016-27 Voto: 8822/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O noticiante teria contratado terceiro para que liquidar e negociar
débitos  de  sua  empresa.  Efetuou  depósito  antecipado  no  valor  de  R$  3.500,00.  Contudo,
passaram-se quatro meses e o noticiante não obteve qualquer informação acerca de eventuais
serviços  prestados,  constatando  ter  sido  vítima  de  uma  fraude.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
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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.

059. Processo: 1.34.002.000341/2016-05 Voto: 8272/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARACATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação apresentada por servidor público estadual, em que afirma ter sido
vítima de crime contra a honra, em decorrência da função por ele exercida, especificamente em
razão de sua atuação em auditorias realizadas em hospitais da região, em especial na auditoria
referente a inquérito policial da 1ª Vara Federal de Araçatuba (em que houve requisição do MPF
para a realização do trabalho de auditoria em Santa Casa).  Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Não verificação de que eventual crime contra a honra tenha tido por motivo a
referida  requisição  (ou  o  trabalho  dela  decorrente),  mas  sim  o  auditor  como  profissional  ou
questões outras, estranhas a tal requisição. Animus difamandi do representado que não se voltou
ao auditor por seu trabalho como funcionário equiparado a federal (por requisição), mas por sua
atividade como auditor em saúde, que exerce como servidor estadual. 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.

060. Processo: 1.34.021.000091/2016-77 Voto: 8306/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  em  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.
Narrativa  que  aponta  suposta  grilagem de  terras  no  Município  de  Campo Limpo Paulista/SP.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Conduta  atribuída  aos
responsáveis  por  incorporadora,  com a suposta participação de pessoas com prerrogativa  de
função na empreitada criminosa (juiz de direito e prefeito municipal).  Declínio de atribuições à
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Fatos narrados de forma resumida que
não aponta qualquer conduta que possa ter interesse 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.

061. Processo: 1.34.024.000180/2016-93 Voto: 8825/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). A investigada prestou declaração
de  que  vende  drogas  para  manter  seu  vício,  dizendo-se  usuária  de  drogas,  durante  perícia
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médica.  Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Precedente do STJ: CC 144.030/MS, Terceira Seção, DJe 02/03/2016. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

062. Processo: 1.34.038.000076/2016-40 Voto: 8809/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPEVA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
tráfico ilícito de entorpecentes e uso de drogas (art. 33 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006) no campus
de Universidade Federal, além de outros atos praticados em festas e repúblicas de estudantes.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  33  -  2a  CCR).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta.  Fatos relatados de forma resumida,  vaga e genérica que não
apresenta nenhuma conduta ilícita  em concreto  a  ser  apurada.  Inexistência  de elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Precedente do STJ: CC 144.030/MS, Terceira Seção, DJe 02/03/2016. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

063. Processo: 1.35.000.001972/2016-16 Voto: 8237/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Manifestação encaminhada
à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que funcionária de cartório teria alterado o local
de  falecimento  e  acrescentado  informação  em  um  atestado  de  óbito.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Falso que se deu em prejuízo de ente que atua por delegação e
que é administrado e fiscalizado  por  um Estado da Federação.  Mácula  em detrimento  da fé
pública estadual. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais. Inexistência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Declínio)

064. 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

Ementa: Notícia de Fato. Irregularidades verificadas, pelo Tribunal de Contas Estadual, na prestação de
contas do ano de 2012 no Município de Alegre/ES. 1) Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
inc. IV). Constatação de possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), em
razão do não recolhimento das contribuições do INSS e do IPAS, retidas dos servidores e de
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terceiros. As decisões de Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão
eficácia  de  título  executivo  (CF,  art.  71,  §3°),  e  não  crédito  tributário  (STJ,  AgRg  no  Resp
1322774/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, DJe
06/08/2012). Não cabe ao Tribunal de Contas promover o cálculo nem o lançamento de tributos,
cuja  apuração,  lançamento  e  fiscalização  compete  aos  órgãos  arrecadadores.  Ausência  de
constituição definitiva do crédito tributário. Informação da Receita Federal no sentido de que não
foram observados indícios de irregularidades em matéria previdenciária suficientes a motivar o
interesse fiscal.  Necessidade de esgotamento da via  administrativa  para deflagração da ação
penal (STF, RHC 132706 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016,
Dje 01/08/2016). Os Crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição
previdenciária são delitos materiais, exigindo portanto a constituição definitiva no débito tributário
perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica (STJ, RHC 44.669/RS,
Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro,  Sexta  Turma,  julgado  em  05/04/2016,  Dje  18/04/2016).  Outros
precedentes: STF  HC 92002, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10/06/2008,
Dje 19/09/2013; Inq 2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008,
Dje  13/06/2008);  STJ   RHC  36.704/SC,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  julgado  em
18/02/2016, Dje 26/02/2016; AgRg no Resp 1264697/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 17/12/2015, Dje 02/02/2016. Homologação do arquivamento. 2) Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Possibilidade  da  ocorrência  de
irregularidades de interesse estadual e municipal. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

065. 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

Ementa: Notícia de Fato. Irregularidades verificadas, pelo Tribunal de Contas Estadual, na prestação de
contas do ano de 2013 no Município de Alegre/ES. 1) Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
inc. IV). Constatação de possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), em
razão do não recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros.
As decisões de Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de
título executivo (CF, art. 71, §3°), e não crédito tributário (STJ, AgRg no Resp 1322774/SE, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 06/08/2012). Não
cabe ao Tribunal de Contas promover o cálculo nem o lançamento de tributos, cuja apuração,
lançamento e fiscalização compete aos órgãos arrecadadores. Ausência de constituição definitiva
do crédito tributário. Informação da Receita Federal  no sentido de que não foram observados
indícios  de  irregularidades  em matéria  previdenciária  suficientes  a  motivar  o  interesse  fiscal.
Necessidade de esgotamento da via administrativa para deflagração da ação penal (STF, RHC
132706 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, Dje 01/08/2016).
Os Crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são
delitos materiais, exigindo portanto a constituição definitiva no débito tributário perante o âmbito
administrativo  para  configurar-se  como  conduta  típica  (STJ,  RHC  44.669/RS,  Rel.  Min.  Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje 18/04/2016). Outros precedentes: STF  HC
92002, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10/06/2008, Dje 19/09/2013; Inq
2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, Dje 13/06/2008); STJ
RHC 36.704/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/02/2016, Dje 26/02/2016;
AgRg no Resp 1264697/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015,
Dje 02/02/2016. Homologação do arquivamento. 2) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº  32  da  2ª  CCR).  Possibilidade  da  ocorrência  de  irregularidades  de  interesse  estadual  e
municipal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
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Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

066. Processo: DPF/AGA/TO-00092/2009-INQ Voto: 8189/2016 Origem: GABPRM2-JRCS - JULIA 
ROSSI DE CARVALHO 
SPONCHIADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes praticados por presidente de colônia de pescadores. Notícia do
fornecimento de carteiras de pescador falsas para o  fim de possibilitar,  a  não pescadores,  a
obtenção de financiamentos reservados à categoria e o recebimento de seguro-defeso. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas diversas diligências concluiu  a Polícia
Federal existir uma verdadeira desorganização na administração da associação de pescadores da
cidade  de  Araguanã/TO  onde  indígenas,  pessoas  residentes  em  Brasília  e  proprietários  de
estabelecimentos comerciais são filiados a esta no intuito de obter seguro defeso e financiamento
com  recursos  do  PRONAF  fraudulentos.  Fatos  narrados  supostamente  ocorridos  até  2009.
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.

067. Processo: DPF/AM-00886/2014-INQ Voto: 8770/2016 Origem: GABPR3-PWPJ - RAFAEL 
DA SILVA ROCHA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155). Subtração de peixes que estavam no Setor de
Piscicultura  do  Instituto  Federal  de  Educação   Campus  São  Gabriel  da  Cachoeira/AM,  fato
ocorrido entre os dias 11 e 12/08/2014, na sede da referida instituição de ensino. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar das várias diligências empreendidas pela Polícia
Federal, não foi possível identificar o autor do delito aqui investigado, pois a instituição localiza-se
no interior do Estado e conta com apenas 1 (um) vigilante que permanece na porta de entrada do
prédio, sendo certo que a barragem onde estavam os peixes furtados situa-se em local afastado e
sem vigilância.  Além disso,  não há câmeras de segurança no local  do crime,  que sequer foi
preservado para a coleta de impressões digitais pelos peritos.  De se ressaltar,  ainda,  que os
vigilantes  ouvidos  não  trouxeram  qualquer  informação  capaz  de  ajudar  na  identificação  do
criminoso. 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. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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: DPF/CZS-00009/2015-INQ Voto: 8456/2016 Origem: GABPRM1-FSF - 
FREDERICO SIQUEIRA 
FERREIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime previsto no art. 20 da Lei n. 4.947/66. Possível invasão de terras da União
em assentamento rural,  bem como o cometimento de irregularidades na expedição de títulos
definitivos  a  assentados.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas
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diligências os fatos narrados não foram comprovados. Verificada a ocupação mansa e pacífica de
moradores rurais  em áreas da região,  supostamente abandonadas (provavelmente tendo sido
objeto  de  compra  e  venda  irregular  pelo  assentado  que  a  abandonou),  em  que  os  atuais
ocupantes estão sendo submetidos a um processo formal de regularização do assentamento,
realizado  por  parte  do  Incra.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  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.

069. Processo: DPF/MS-0051/2016-INQ Voto: 8518/2016 Origem: GABPR1-SPN - SILVIO 
PETTENGILL NETO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro,
previsto no artigo 1º,  inciso V,  da Lei  nº  9.613/98 (com redação anterior  à Lei  nº 12.683/12),
praticado,  em tese,  por  indiciado  nos  autos  de  outro  inquérito  policial  (Operação  Tellus),  por
integrar organização criminosa no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA (MS), haja vista que no período de 2007 a 2009, cobrou propina pela comercialização e
regularização de lotes de reforma agrária no assentamento Santo Antônio, situado no município
de Iguatemi/MS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os
fatos narrados não foram comprovados. Não se verificou na medida cautelar de interceptação
telefônica qualquer diálogo referente a ocultação ou dissimulação da origem do dinheiro ilícito. As
informações dos dossiês integrados da Receita Federal em nome do investigado e de sua esposa
não resultaram em novos indícios para reforçar a suspeita de lavagem, notadamente, referente à
evolução  patrimonial  ou  movimentação  financeira  incompatível  com  a  renda.  Não  restou
evidenciado  a  realização  pelo  investigado  de  ações  de  ocultação  e  dissimulação  de  origem,
localização,  movimentação,  disponibilidade  e  de  bens  e  valores  provenientes  de  crime
antecedente  contra  a  Administração  Pública.  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.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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: JF/CE-0005163-70.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 8800/2016 Origem: GABPR2-LMS - LIVIA 
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  com vistas  a  apurar  crime  de  furto  (CP,  art.  155),  praticado  em
desfavor da Universidade Federal do Ceará  UFC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Fato ocorrido no dia 23/06/2015. Furto de 03 (três) torneiras de pressão da Unidade Didática
da  FEAAC/UFC por  pessoa  não  identificada.  A comissão  de  sindicância  da  UFC apresentou
imagens  da  câmera  de  segurança,  porém os  elementos  colhidos  não  foram suficientes  para
identificar o suspeito. A equipe policial se deslocou até o prédio da UFC realizando diligências no
local.  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. Homologação do arquivamento.

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

071. Processo: JF-RN-0004282-03.2015.4.05.8400-
IP

Voto: 8432/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 

28



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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. Crimes de apropriação
indébita previdenciária (CP, art. 168-A), de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-
A) e contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Informação da Receita Federal de que os
débitos foram incluídos no parcelamento especial nos termos da Lei nº 12.996/2014, estando por
esta razão a execução fiscal bloqueada. Envio de ofício à Receita Federal do Brasil levando este
arquivamento  ao  seu  conhecimento  e  solicitando  que,  na  hipótese  de,  posteriormente,  haver
inadimplemento que seja causa de rescisão do parcelamento, seja o Ministério Público Federal
comunicado de tal fato. Aplicação do Enunciado nº 19 desta 2ª Câmara, reformado na 89ª Sessão
de  Coordenação,  de  10/11/2014,  passando  a  vigorar  com  a  seguinte  redação:  Suspensa  a
pretensão  punitiva  dos  crimes  tributários,  por  força  do  parcelamento  do  débito,  os  autos  de
investigação  correspondente  poderão  ser  arquivados  na  origem,  sendo  desarquivados  na
hipótese do §1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado pela Lei nº 12.382/11. 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.

072. Processo: SRPF-AP-00019/2016-INQ Voto: 8423/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime de furto  (CP,  art.  155,  §4°,  I).  Subtração de materiais  como
motosserra, gerador de energia, lanternas, facões, dentre outros, em depósito da FUNAI. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Fatos ocorridos entre 22 e 24/11/2015. Diligências
realizadas que não identificaram o autor 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.

073. Processo: SR/PF/CE-00541/2014-INQ Voto: 8267/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Investigado que teria, ao
formular registro de ocorrência em detrimento de Policiais Rodoviários Federais, dado causa à
instauração de procedimento em face dos citados agentes públicos. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art.  62, IV). Evidente ausência de dolo na conduta do investigado, que se limitou a,
mediante o registro de boletim de ocorrência, questionar a autuação de trânsito que considera
indevida.  O delito de denunciação caluniosa exige a imputação da prática de crime de que o
denunciante saiba serem os denunciados inocentes, o que não ocorreu no caso. Atipicidade da
conduta narrada. Homologação do arquivamento.

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

074. Processo: 1.01.004.000162/2015-18 Voto: 8486/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de ameaça (CP. art. 147) ou de coação no
curso do processo (CP, art. 344) atribuídos a Procuradores do Trabalho. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Os
elementos que já constam dos autos  colhidos, quase todos, no âmbito do Inquérito Administrativo
demonstram não haver justa causa para o prosseguimento da investigação. Todas as pessoas
envolvidas foram ouvidas em algum momento, e de seus depoimentos não decorre a presença
das  circunstâncias  elementares  dos  tipos  penais  em apuração.  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.
Homologação do arquivamento.

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

075. Processo: 1.04.001.000015/2016-39 Voto: 8401/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Funcionária de Hospital de Clínicas da UFRGS que teria apresentado atestado
médico até o dia 19/02/16 e todavia teria publicado foto no Facebook com menção de viagem a
São  Paulo  no  dia  anterior.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas
diligências  os  fatos  narrados não  foram comprovados.  Confirmação por  parte  da  Direção  do
Hospital  de  que  houve  o  afastamento  e  de  que  o  atestado  apresentado  era  verdadeiro.  A
coordenadora da Gestão de Pessoas do nosocômio referiu inclusive ter ligado para a médica que
atendeu a funcionária e esta confirmou o acidente e o atestado. Esgotamento das diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea.  Ausência  de materialidade delitiva.  Aplicação da Orientação n°  26/20161 da 2ª  CCR.
Homologação do arquivamento.

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

076. Processo: 1.04.100.000159/2015-96 Voto: 8439/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral. Omitir, em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Feito
instruído com cópia do recibo eleitoral e cópia de Instrumento Particular de Contrato de Locação
de  Comitê  Eleitoral,  oriundos  da  prestação  de  contas  do  candidato.  Declaração  do  doador
confirmando a veracidade dos documentos juntados. Cessão de bem imóvel em caráter gratuito
ao  comitê  eleitoral  no  valor  estimável  de  R$  380,00.  Ausência  de  elementos  mínimos  de
materialidade  delitiva.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis.
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.

077. Processo: 1.11.000.000164/2016-73 Voto: 8313/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

30



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação que narra possíveis crimes de estelionato,
associação criminosa e falsificação de documento público visando a transferência fraudulenta de
imóveis.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  1)  Em  relação  ao  crime  de
estelionato, foi ajuizada ação penal pelo Ministério Público Estadual, com tramitação na 12ª Vara
Criminal de Maceió/AL. No caso, o suposto estelionato teria sido cometido contra o proprietário do
imóvel,  de sorte que inexiste  qualquer elemento que denote que o crime teria  atingido bens,
serviços ou interesses da União. Não compete à Secretaria do Patrimônio da União  SPU efetuar
a  mudança  de  registro  de  propriedade,  atribuição  afeta  ao  Cartório  de  Registro  de  Imóveis,
observados os requisitos legais definidos na Lei de Registros Públicos. 2) No que tange à atuação
da SPU, não se verifica, em tese, omissão administrativa ou qualquer conduta apta a caracterizar
delito. Conforme se verifica nos autos, os pedidos formulados pelo noticiante foram protocolados
em novembro de 2015 e em janeiro de 2016, de forma que não se configura demora irrazoável no
atendimento. 3) Por último, em relação à alegada extinção de conta corrente na Caixa Econômica
Federal, não há elementos mínimos a caracterizar ilícito penal. De toda forma, acaso configurado
o crime, o ofendido seria o titular da conta, não a empresa pública federal, de sorte que inexiste
atribuição ao MPF para atuar no caso descrito. 4) Considerando que os fatos narrados já são de
conhecimento  do  Ministério  Público  Estadual,  injustificável  é  a  remessa  dos  autos  àquele.
Homologação do arquivamento.

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

078. Processo: 1.11.000.001237/2016-44 Voto: 8209/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
pessoa jurídica que deixou de enviar, no prazo legal, os dados relativos às suas movimentações
dos meses de 11/2013 e 12/2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infração
de natureza administrativa prevista no art. 3º da Lei nº 9.847/99. Aplicação de multa. Atipicidade
da conduta. Homologação do arquivamento.

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

079. Processo: 1.14.000.002374/2016-94 Voto: 8297/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo tentado (CP, art. 157 c/c art. 14, II). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Arrombamento à agência dos Correios na Agência em Muritiba, em 21 de
janeiro  de  2016.  Indivíduos  não  identificados  danificaram  parte  das  instalações,  mas  não
subtraíram numerário ou encomendas. Embora demonstrada a materialidade, não há elementos
suficientes  da  autoria  delitiva.  Não  existem imagens  da  ação  criminosa,  ante  a  ausência  de
câmeras de segurança na Agência dos Correios em tela e nos imóveis vizinhos. Exame pericial
não realizado. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência
de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR.
Homologação do arquivamento.

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

080. Processo: 1.14.000.002385/2016-74 Voto: 8828/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de roubo (art.  157,  §  2º,  I  e  II  do CP)  praticado  contra  Agência  dos
Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 14/03/2016. A ação
criminosa foi registrada pelo circuito interno de câmeras da agência, entretanto, em virtude das
circunstâncias em que se deu o fato delituoso  um agente cobriu o rosto  com um capacete,
enquanto seu comparsa o cobriu parcialmente com um boné , as imagens registradas não foram
capazes de mostrar as feições dos envolvidos no crime, mostrando-se insuficientes para elucidar
a  autoria  delitiva.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva  pela  inexistência  de
suspeitos,  ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos técnicos formadores de
convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

081. Processo: 1.14.000.002406/2016-51 Voto: 8521/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra Agência dos Correios. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva pela
inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos técnicos
formadores  de  convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).
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.

082. Processo: 1.14.000.002625/2016-31 Voto: 8772/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra funcionário (carteiro) dos Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos suficientes da autoria
delitiva pela inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos
técnicos formadores de convicção (fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc).
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.

083. Processo: 1.14.000.002836/2016-73 Voto: 8543/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (CP, art.
356). Comunicação de que advogado de reclamada em processo trabalhista retirou os autos e
não os devolveu no devido prazo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência.
Esclarecimentos no sentido de que os autos foram retirados pelo advogado com o intuito de
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digitalizá-los e efetuar relatório para encerramento da demanda e posterior encaminhamento à
empresa  reclamada.  Após  o  extravio  dos  autos,  que  teria  ocorrido  de  forma  involuntária,  o
causídico  imediatamente  encaminhou  à  Vara  do  Trabalho  pedido  de  restauração  de  autos,
anexando ao pleito uma mídia eletrônica com cópia integral do processo. Condutas praticadas
pelo investigado que evidenciam a ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

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

084. Processo: 1.14.000.002994/2016-23 Voto: 8826/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Crime de furto na modalidade tentada (art.  155 c/c art.  14,  inciso II,  do CP)
praticado contra Agência dos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato
ocorrido em 21/05/2016, quando dois indivíduos tentaram adentrar as dependências da agência
da EBCT mas foram impedidos pelos seguranças e se evadiram do local. Ausência de elementos
suficientes da autoria delitiva pela inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta
de  outros  elementos  técnicos  formadores  de  convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,
vestígios biológicos, etc). Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento.

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

085. Processo: 1.14.003.000207/2016-89 Voto: 8230/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado na agência da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas diligências
realizadas pela Polícia Federal  no local  dos fatos. 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.

086. Processo: 1.14.006.000154/2016-76 Voto: 8744/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de fraude processual (CP, art. 347) e de falso testemunho (CP,
art.  342).  Investigado  que,  ouvido  em  juízo  no  curso  de  processo  em  que  requereu  sua
aposentadoria rural (que foi negada), ao ser questionado sobre a razão de constar no banco de
dados da Previdência Social como seu endereço o de sua ex-companheira, alegou que pode ter
ocorrido um erro na confecção do referido cadastro ou que sua filha pode ter passado o endereço
da  ex-companheira  para  correspondência.  As  testemunhas,  quando  ouvidas  em  juízo,  foram
unânimes em afirmar que o investigado não reside no endereço da ex-companheira. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não restou comprovado que o investigado agiu com a
finalidade de induzir em erro o Juiz inovando artificiosamente o estado de pessoa em processo
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civil, tendo em vista que inexistiu ação que visasse alterar os meios de prova. No caso, não foi o
estado  da  pessoa que  sofreu  inovação,  e  sim houve  o  possível  fornecimento  de informação
(endereço) inadequado e não condizente com a realidade, o que por si só não altera o meio de
prova. Já as testemunhas, pessoas humildes e de pouca instrução (assim como o investigado),
deram seu ponto de vista da realidade em que vivem. Homologação do arquivamento.

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

087. Processo: 1.15.000.001625/2016-86 Voto: 8311/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em virtude de comunicação do Ministério da Justiça, dando conta de
possível falsificação de Diploma atribuído à Universidade Federal do Ceará  UFC, em nome de
brasileira residente em Buenos Aires, Argentina, país no qual a titular do documento denunciou o
caso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados
não foram comprovados. A Pró-Reitoria de Graduação da UFC, em 15 de julho de 2016 confirmou
que a denunciante foi aluna da UFC, obtendo a graduação no curso de Licenciatura de Letras
Língua Portuguesa e Espanhola e Respectivas Literaturas; que o Diploma foi expedido no dia
06/02/2014,  sendo  juntada  cópia  do  respectivo  registro  e  que,  após  consulta  no  sistema
acadêmico, foi atestada a autenticidade da fotocópia do Diploma. 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.
Homologação do arquivamento.

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

088. Processo: 1.15.001.000040/2016-39 Voto: 8418/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de falsa identidade (CP, art. 307). Investigado que ao efetuar manifestação
em Sala de Atendimento ao Cidadão identificou-se como pessoa que, ao ser questionada sobre
os fatos, negou que tenha sido o autor da representação e que usaram indevidamente seus dados
para tanto. Promoção de arquivamento sob o argumento de que a ferramenta disponibilizada pelo
Ministério Público Federal permite até mesmo a formulação de representação com o sigilo dos
dados e de forma lacônica. Também não há como imputar-se o delito de denunciação caluniosa,
pois a pessoa denominada [...] não é investigada no inquérito civil. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de materialidade que se verifica tendo em vista que seria irrazoável
acreditar  que  o  denunciante  faria  acusação  em  desfavor  de  si  próprio.  Além  disso,  cumpre
observar  que  não  há  elementos  mínimos  da  autoria  da  manifestação,  o  que  torna  de  todo
injustificável  o  prosseguimento  das  investigações.  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.

089. Processo: 1.19.000.001133/2016-41 Voto: 8796/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155) de uma câmera externa do circuito de TV do edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, configurado na madrugada do dia 13 de março
de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A partir da análise das imagens do
circuito fechado de TV do TRE/MA, é possível verificar o modo como se deu o furto, no entanto,
as imagens registradas pelas câmeras de segurança não são suficientes para identificar o autor
do delito em questão. 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.

090. Processo: 1.19.000.001809/2016-05 Voto: 8303/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a conduta de uma Deputada Estadual e de outro indivíduo
que seriam responsáveis por publicações difamatórias em redes sociais direcionadas a Promotora
Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não verificação da prática do crime
previsto no art. 325 do Código Eleitoral, que exige que a conduta de difamar seja praticada na
propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda eleitoral. Com relação ao possível crime
previsto no art. 139 do CP, que seria de atribuição da Procuradoria Regional da República da 1ª
Região, verifica-se que não houve exercício do direito de representação do ofendido, na medida
em que a vítima esclareceu tratar-se o ofício encaminhado apenas de cientificação acerca dos
fatos ocorridos. Homologação do arquivamento.

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

091. Processo: 1.20.000.000684/2016-77 Voto: 8175/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício expedido pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade
Racial e dos Direitos Humanos, comunicando que determinada pessoa foi desligada do Programa
Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  De acordo com a Lei  n°  9.807/99,  cabe  ao Ministério  Público apurar  tão
somente a regularidade do procedimento adotado para o desligamento da testemunha do referido
Programa.  No  presente  caso,  foi  expedido  ofício  ao  Ministério  da  Justiça  a  fim  de  se  obter
informações a respeito do referido desligamento. Considerando que os fatos não versam sobre a
prática  de  qualquer  ilícito  penal,  foi  determinada  a  extração  de  cópias  dos  autos  em  sua
integralidade  e  a  consequente  instauração  de  um  procedimento  administrativo  para  o
acompanhamento  dos  fatos  em  apreço.  Ausência  de  qualquer  indício  de  ilícito  penal  a  ser
apurado. Medidas necessárias já devidamente adotadas,  com a instauração do Procedimento
Administrativo n° 1.20.000.001436/2016-43. Homologação do arquivamento.

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

092. Processo: 1.22.000.002952/2016-11 Voto: 8345/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Remetidos  2  (dois)  ofícios  da  Justiça  do Trabalho  à  empresa  privada.  O
primeiro  foi  enviado  para  endereço  equivocado  e  o  segundo  foi  tempestivamente  cumprido.
Documentos comprobatórios juntados aos autos. Conduta omissiva não caracterizada. 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.

093. Processo: 1.22.006.000142/2016-70 Voto: 8485/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação, por parte do 2º Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária
de  Patos  de  Minas/MG,  de  que  parte  a  autora  ajuizou,  em 26/01/2016,  ação  previdenciária
requerendo aposentadoria por idade rural, sendo que na audiência de instrução e julgamento, não
compareceu e não justificou sua falta processual. Foi identificado que a autora já havia postulado
aposentadoria por idade rural, em 07/12/2005, em que foi proferido acórdão de mérito negando
seu enquadramento na qualidade de segurada especial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). No presente caso, em razão do comportamento da autora, de trazer ao JEF demanda
idêntica  àquela  levada  ao  TRF1,  que  negou seu  enquadramento  como segurada  especial,  o
Magistrado extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou a parte autora a pagar
multa  por  litigância  de má-fé,  por  deduzir  pretensão contra  fato  incontroverso (CPC,  art.  81).
Irregularidade que, no caso, embora imoral, configura ilícito civil, com previsão de cominação de
multa. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

094. Processo: 1.23.000.000082/2016-16 Voto: 8795/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Crime de estelionato contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §3°).
Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário,  referentes às competências de
12/2003 a 10/2005, após o óbito do segurado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Não identificação do recebedor do benefício, sendo que o procurador com procuração válida no
momento da morte do titular encontra-se interditado em razão de um AVC. Instituição bancária
onde ocorreu atualização da senha informou que não dispõe de dados sobre os documentos de
identificação  utilizados  para  efetuar  a  renovação  de  senha.  Ausência  de  indícios  de  autoria.
Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Aplicação  da
Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

095. Processo: 1.23.000.002019/2016-14 Voto: 8773/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  n°  7.492/86,  art.  20).
Comunicação do cancelamento, por desvio de recursos, de projeto aprovado pela extinta SUDAM.
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Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de que a última liberação ocorreu
em 22/11/1995. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção
da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

096. Processo: 1.23.005.000037/2016-11 Voto: 8670/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Manifestação sigilosa registrada na Sala de Atendimento ao Cidadão,
relatando que Vereador teria efetuado o cadastro de diversas pessoas no Programa Minha Casa
Minha  Vida   PMCMV,  todavia  estas  ainda  não  teria  recebido  qualquer  valor.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiado, o Município informou que o Vereador
não possui qualquer vínculo ou função relacionada aos programas sociais de habitação existentes
na  esfera  municipal.  Instado  a  prestar  esclarecimentos,  o  Vereador  informou  que  apenas
acompanhou diversos pré-candidatos de cidadãos que pretendiam fazer parte desse programa,
sendo que a documentação foi encaminhada à Caixa Econômica Federal.  Afirmou, ainda, não
saber informar se foi aprovado ou reprovado pela gestora do programa. Não constatação, até o
momento, de ilícito criminal na atuação do Vereador ao auxiliar/acompanhar pessoas no cadastro
do PMCMV. Ausência de indícios de fraude no programa. Homologação do arquivamento.

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

097. Processo: 1.23.008.000490/2016-90 Voto: 8443/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Vítima relata ter recebido telefonema
de um indivíduo que se identificou como membro do Ministério Público Federal, lhe pedindo que
realizasse a transferência de créditos para dois celulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV). O autor do suposto fato delituoso se identificou apenas com um prenome fictício.
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.

098. Processo: 1.25.000.000779/2016-12 Voto: 8232/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento, pela Receita Federal, de cópia de processo
administrativo em que foi constatada possível prática de crime contra a ordem tributária por parte
de  representantes  de  pessoa  jurídica.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Verificação, por parte do Procurador da República oficiante, de que a RFFP encaminhada pela
RFB tem por objeto condutas que constituem continuidade delitiva dos fatos apurados no Inquérito
Policial n° 5034707-86.2012.404.7000. Dessa forma, foi juntada ao referido Inquérito Policial a
RFFP ora  em apreço,  de modo que as investigações de  todos os crimes continuados serão
investigados  também nos autos  do  referido  IPL.  Perda  do  objeto  do  presente  procedimento.
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Homologação do arquivamento.

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

099. Processo: 1.25.000.002691/2016-27 Voto: 8347/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  contra  a  honra  praticado  por  meio  da  rede  mundial  de
computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O noticiante (que não é a
vítima) informa que o investigado estaria publicando imagens sensuais da vítima sem autorização.
Envolvidos não identificados completamente. Posterior informação do noticiante de que a vítima
solicitou que a sua manifestação ao MPF não fosse levada adiante, uma vez que o problema já foi
solucionado. Crime de ação penal privada (CP, art. 145). Fatos inseridos na órbita de interesses
exclusivamente particulares. Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação
penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do feito. Injustificável remessa
dos autos 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

100. Processo: 1.25.009.000185/2016-13 Voto: 8415/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art.  339). Noticiante relata que
determinadas pessoas deram causa à instauração de inquérito policial contra ele, por meio de
comunicação  realizada  em  Procedimento  Investigatório  Criminal  que  tramitou  na  PRM
Umuarama/PR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O referido inquérito policial
está em curso na Polícia Federal de Guaíra, sendo realizadas as diligências necessárias para a
elucidação do caso. Inexistência, no momento, de arquivamento do apuratório que indique que a
imputação realizada é objetivamente falsa. Ademais, não há indícios de que os representados
tenham agido  com o  especial  fim de  agir  para  imputar  à  vítima crime de  que  saiba  ser  ela
inocente. Ausência, no presente momento, de elementos mínimos caracterizadores do crime de
denunciação caluniosa. Homologação do arquivamento.

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

101. Processo: 1.25.011.000068/2016-19 Voto: 8421/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de desobediência (CP, art.  330) supostamente
ocorrido no curso de execução fiscal, tendo em vista que o investigado, na função de depositário,
deixou  de  comprovar  quaisquer  depósitos  do  faturamento  mensal  da  empresa.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Considerando que foi formulada e ajuizada proposta de
transação penal, a qual englobou todo o objeto desta Notícia de Fato, bem como que a petição
inicial foi instruída com cópia integral destes autos, injustificável é o prosseguimento deste feito. A
eventual adoção de medidas necessárias à continuidade da persecução penal serão tomadas a
partir dos autos judiciais em comento. Homologação do arquivamento.

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

102. Processo: 1.26.000.002236/2016-94 Voto: 7993/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar o cumprimento de recomendação feita
ao  INSS  para  que  suspendesse  imediatamente  benefícios  previdenciários  em nome de  dois
indivíduos.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Segundo consta dos autos,  o
suposto  crime  de  falsificação  de  documento  público  por  parte  dos  envolvidos  para  fins  de
solicitação de aposentadoria está sendo apurado no IPL n° 0352/2014. Instauração do presente
procedimento  para  acompanhar  o  cumprimento  de  recomendação  feita  ao  INSS.  Oficiada,  a
Autarquia Federal informou que os respectivos benefícios foram suspensos em 2015. Perda do
objeto do presente procedimento. Homologação do arquivamento.

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

103. Processo: 1.26.000.002595/2015-61 Voto: 8372/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e improbidade administrativa.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal. 1) Em
relação à sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), o fato ocorreu no ano de
2008 que se encontra fulminado pelo instituto da decadência (CTN, art. 150, § 4º) impossibilitando
a  abertura  de  ação  fiscal  e,  consequentemente,  a  eventual  constituição  de  créditos
tributário/previdenciário. Necessária a constituição definitiva do crédito tributário como condição
de procedibilidade da persecução penal.  Precedente STJ: Segundo entendimento adotado por
esta  Corte  Superior  de  Justiça,  os  crimes  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  e
apropriação indébita previdenciária, por se tratarem de delitos de caráter material, somente se
configuram após a constituição definitiva, no âmbito administrativo, das exações que são objeto
das  condutas  (Precedentes).  (RHC  42.824/SC,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
03/02/2014).  Quanto ao  crime de apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A),  consta
informação  da  adesão  do  município  ao  Parcelamento  Especial  regido  pela  MP nº  589/2012
(convertida na Lei nº 12.810/2013). Aplicação do Enunciado de nº 19 da 2ª Câmara. Homologação
do arquivamento. 2) No tocante aos supostos atos de improbidade administrativa, tratando-se de
matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção), remetam-se os
autos àquele Colegiado, em cumprimento ao art. 2°, §5°, da Resolução CSMPF n° 148, de 1° de
abril de 2014.

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

104. Processo: 1.26.002.000170/2012-54 Voto: 8377/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Procedimento investigatório  criminal.  Suposta fraude na Declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Física  IRPF, atribuída a Auditor Fiscal da Receita Federal. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas  diligências  os  fatos  narrados  não  foram  comprovados.  A
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Corregedoria  da  Receita  Federal  do  Brasil  informou  que  as  irregularidades  narradas  não
configurariam  desvio  funcional,  haja  vista  que  tratar-se-iam  de  falhas  no  preenchimento  da
Declaração de Imposto de Renda, não restando demonstrado o intuito de ocultação de patrimônio.
Informou, ainda,  que o servidor em questão já havia retificado suas declarações de IRPF. As
declarações  de  imposto  de  renda  relativas  aos  exercícios  2012  a  2014  foram  objeto  de
procedimento de fiscalização, através da incidência das declarações na Malha Fina do IRPF e
que, após apresentação de documentação pelo sujeito passivo, as referidas declarações foram
liberadas, não sendo apurado crédito tributário em desfavor do contribuinte. Ademais, informou
que as declarações do investigado, referente aos exercícios 2013 e 2015, foram processadas
normalmente. 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. Homologação do arquivamento.

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

105. Processo: 1.26.005.000125/2016-01 Voto: 8395/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta tentativa da autora de induzir a erro o juiz da causa
em ação previdenciária (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os
elementos  informativos  juntados  aos  autos  não  evidenciam  conduta  penalmente  relevante.  A
investigada, após requerimento administrativo  negado junto ao INSS, ajuizou ação na Justiça
Federal requerendo benefício previdenciário de pensão por morte. Não houve a apresentação de
documentos falsos, bem como a autora/investigada relatou a verdade dos fatos tanto no INSS
quanto na Justiça Federal.  A improcedência da ação judicial  não significa que a autora tenha
agido de má-fé, com dolo de enganar o juiz da causa. A propositura de ação infundada, sem a
adoção de expediente fraudulento pujante, não pode, por si só, caracterizar crime. Aplicação do
princípio da proteção judiciária, assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, XXXV e LV
da Constituição). Precedente do STJ: RHC 61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma,
DJe 15/02/2016. Homologação do arquivamento.

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

106. Processo: 1.26.005.000204/2015-23 Voto: 8307/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Manifestante  alega  que,  após  o  cancelamento  de  seu
benefício  do Programa Bolsa Família  (por  não preencher  mais  os requisitos necessários),  foi
informado  pela  Caixa  Econômica  Federal  que  o  referido  benefício  continuava  sendo  pago.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Esclarecimentos. A Secretaria de Assistência
Social da Prefeitura de Garanhuns/PE informou que o benefício do representante foi cancelado e
repassado  a  outra  família,  que  encontrava-se  em situação  de  grande  vulnerabilidade  social,
mantendo-se  o  mesmo  código  familiar.  Ausência  de  indícios  de  recebimento  indevido.
Homologação do arquivamento.

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

107. Processo: 1.27.000.001890/2016-43 Voto: 8650/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra Agência dos Correios. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva pela
inexistência de suspeitos, ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos técnicos
formadores  de  convicção  (fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).
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.

108. Processo: 1.29.000.001481/2016-72 Voto: 8226/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato.  Supostas irregularidades cometidas por representante de empresa
privada.  O  Ministério  Publico  do  Trabalho,  entendendo  não  haver  indícios  de  irregularidades
trabalhistas  que  configurassem  interesse  transindividual  ou  lesão  de  repercussão  social
suficientes para sua intervenção, encaminhou o feito ao Ministério Público Federal. 1) Suposta
sonegação fiscal (Lei  nº 8.137/90).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Fatos
relatados por telefone a servidor de Vara do Trabalho, de forma resumida, vaga e genérica que
não  apresenta  nenhuma  conduta  ilícita  em concreto  a  ser  apurada.  Ausência  de  elementos
justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do  arquivamento,  no
âmbito  das  atribuições  da  2ª  CCR/MPF.  2)  Crime  de  frustração  do  caráter  competitivo  de
procedimentos  licitatórios  municipais.  Lei  nº  8.666/93.  Remessa  dos  autos  à  5ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  (Combate  à  Corrupção),  competente  para  a  análise  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos da Resolução CSMPF n° 148/2014, art. 2°,
§ 5°.

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

109. Processo: 1.29.000.001978/2016-91 Voto: 8236/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento de ordens do
Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  e  Transporte  (DNIT)  por  parte  de  funcionários  de
empresa privada de telecomunicações que, em tese,  teria executado serviços de cabeamento
sem  a  necessária  autorização  do  DNIT  e  em  área  supostamente  irregular.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há nos autos elemento que indique com nitidez a
identidade dos agentes a quem se atribui o ilícito em apreço, restando desconhecida a autoria dos
fatos.  Constata-se  ainda  que,  conforme  informação  superveniente  trazida  pelo  próprio
representante  do  DNIT,  as  empresas  envolvidas  no  feito  já  estabeleceram  contato  e  estão
trabalhando  na  correta  implantação  das  instalações,  bem  como  no  reparo  de  eventuais
irregularidades nelas existentes. Evidente ausência de dolo. 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.

41



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

110. Processo: 1.29.000.002066/2016-36 Voto: 8422/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a honra de vereadores praticado por meio da rede mundial
de computadores.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Crime de ação penal
privada  (CP,  art.  145).  Fatos  inseridos  na  órbita  de  interesses  exclusivamente  particulares.
Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente,
de justa causa para o prosseguimento do feito. Comunicação do fato que também foi dirigida 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

111. Processo: 1.29.000.002149/2016-25 Voto: 8400/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de roubo tentado de veículo dos Correios e roubo consumado a
funcionária da respectiva Agência durante o serviço. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva  pela  inexistência  de  suspeitos,
ausência de testemunha ou pela falta de outros elementos técnicos formadores de convicção
(fragmentos  papiloscópicos,  imagens,  vestígios  biológicos,  etc).  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.

112. Processo: 1.29.000.002191/2016-46 Voto: 8398/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Advogado que justificou a ausência do reclamante na audiência de reclamação
trabalhista, declarando não ter encontrado seu cliente a tempo para a solenidade, embora, em
apuração  posterior,  tenha  se  constatado  conversa  entre  os  dois,  no  saguão  do  Foro,
imediatamente antes da audiência começar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Embora o advogado do autor tenha agido de maneira duvidosa eticamente, a conduta em análise,
por si só, é atípica no âmbito do Direito Penal. Cumpre observar que, no caso, o Juiz do Trabalho
condenou solidariamente a parte e o advogado a indenizar a reclamada pelos prejuízos causados
com  o  uso  indevido  do  processo.  Custas  processuais  no  valor  de  R$  1.852,80,  honorários
advocatícios  de  15%  e  litigância  de  má-fé  em  20%  sobre  o  valor  da  causa.  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.

113. Processo: 1.29.000.002231/2016-50 Voto: 8406/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Ementa: Notícia de Fato. Ligação advinda de telefone público por uma cidadã que não quis se identificar, a
qual noticiou possível incidência do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, constatado,
em tese, por sua filha menor de idade, que é estagiária na Agência Menino Deus da Empresa
Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados.  Levantamento de todas as
mulheres  menores  aprendizes  que  trabalham  na  Agência  Menino  Deus  e  no  Centro  de
Distribuição Cidade Baixa (próximo ao bairro Menino Deus), sendo que todas afirmaram não ter
conhecimento dos fatos relatados.  Além disso,  de acordo com a Informação da Delegacia de
Repressão aos Crimes contra o Patrimônio e o Tráfico de Armas, em diligência na Agência Menino
Deus e no Centro de Distribuição, não foi localizada a caixa mencionada e não há conhecimento
por parte dos gerentes e da equipe de gestão sobre o assunto denunciado. 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. Homologação do arquivamento.

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

114. Processo: 1.29.000.002506/2016-55 Voto: 8466/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330), diante da falta de atendimento à
requisição  do  MPT por  parte  da  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  do  RS-
SRTE/RS.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Não há nos autos elementos
probatórios  firmes  e  seguros  acerca  do  dolo  dos  investigados  em desobedecer  a  ordem do
Procurador do Trabalho, tampouco prova de que foram eles que receberam os respectivos ofícios
Conduta  omissiva  não  caracterizada.  Precedentes  do  STJ:  HC  84.664/SP,  Rel.  Min.  Arnaldo
Esteves  Lima,  Quinta  Turma,  DJe  13/10/2009;  HC  115.504/SP,  Rel.  Min.  Jane  Silva
(Desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 09/02/2009). Aplicação do Enunciado
nº 61 da 2ª CCR/MPF: Para a configuração do crime de desobediência, além do descumprimento
de ordem legal de funcionário público, é necessário que não haja previsão de sanção de natureza
civil, processual civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu
não  cumprimento  caracteriza  crime.  Por  último,  cumpre  ressaltar  que  Chefe  da  Seção  de
Fiscalização do Trabalho informou que os ofícios do Procurador do Trabalho, foram respondidos
em 07/12/2015 e 29/07/2016.  Falta  de  justa  causa  para  persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

115. Processo: 1.29.000.002651/2016-36 Voto: 8746/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícias de Fato. O comunicante reforça, nos requerimentos protocolados junto à Polícia Federal
nas datas de 28 de março, 30 de maio e 22 de junho de 2016, situações já apresentadas em
requerimentos anteriores, referenciando a falta de iniciativa do Ministério Público Federal e da
Polícia Federal na resolução das questões por ele apresentadas. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Não  se  observa,  no  caso  em  tela,  elementos  mínimos  que  indiquem  a
ocorrência de qualquer conduta criminosa, haja vista a amplitude da narrativa e desconexão entre
os fatos noticiados, sem indicação de datas, locais e nomes, dados que pudessem satisfazer
minimamente um juízo de plausibilidade. Percebe-se, com isso, que o comunicante não confere
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consistência às suas alegações, evidenciando um discurso demasiado incoerente. Insta ressaltar,
ainda, que há inúmeras manifestações protocoladas relatando perseguições, roubos, violação de
domicílio, de correspondência, entre outros delitos, cometidos em várias esferas sociais, com fim
de prejudicá-lo. Os expedientes restaram arquivados pela ausência de suporte fático mínimo que
possibilitasse  a  movimentação  processual  penal.  Alegações  desconexas dirigidas  de  maneira
genérica  a  diversos  órgãos  públicos,  sem  qualquer  elemento  que  justifique  o  início  de  uma
investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

116. Processo: 1.29.000.002746/2016-50 Voto: 8425/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Possível saque fraudulento de
FGTS em nome de terceiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido até
o ano de 1993. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prazo
prescricional  de  12  (doze)  anos.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Homologação do arquivamento.

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

117. Processo: 1.29.003.000056/2016-36 Voto: 8287/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes no
depoimento prestado pela testemunha. Questão fática considerada falsa relacionada ao período
trabalhado  pela  própria  testemunha.  Atenta  leitura  do  depoimento  prestado  que  não  sugere
falsidade. 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.

118. Processo: 1.29.014.000293/2016-78 Voto: 8191/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de descaminho (CP, art. 334). Manifestação anônima comunicando
que por volta das 10:00h do dia 14/08/2016 sairia um veículo de Lajeado/RS cheio de eletrônicos
oriundos do Paraguai. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizado contato com
postos  da  PRF para  solicitar  apoio  na  abordagem do  veículo,  foi  informado que  os  policiais
estavam sozinhos nos postos em atendimento a ocorrências, impossibilitando o apoio. Diligências.
Verificação de que a proprietária do veículo não possui ocorrências contra si de contrabando ou
descaminho.  Realizadas  diligências  nas  empresas  das  quais  a  investigada  é  ou  foi  sócia,

44



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

constatou-se que encontram-se vazias ou fechadas. Não comprovação dos fatos alegados na
notícia crime. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

119. Processo: 1.30.001.003268/2016-74 Voto: 8374/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de outro procedimento investigatório resultante das
conclusões do Grupo de Trabalho  Energia e Combustível  da 3ª.  Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF. Presentes autos que apuram unicamente a possível prática do delito previsto no
art.  4º,  da Lei  7492/86  (gestão  temerária  ou  mesmo fraudulenta),  por  parte  dos  gestores  da
PETROBRAS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  O delito em tela pretende
tutelar o sistema financeiro brasileiro e as instituições financeiras. Sendo assim, para que se tenha
configurada  a  gestão  temerária  (ou  fraudulenta),  é  necessário  que  o  ente  prejudicado  seja
instituição financeira, o que não ocorre no caso. Segundo o estatuto da PETROBRAS, a empresa
se caracteriza como sociedade de economia mista, sob a forma de sociedade anônima e tem
como objeto a pesquisa, lavra, o refino, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo,
xisto ou outras rochas, seus derivados, gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além das
atividades vinculadas à energia. A PETROBRAS, portanto, não pode ser considerada instituição
financeira  (ainda  que  por  equiparação),  eis  que  não  desempenha  atividades  típicas  de  tais
instituições. Assim, não se pode cogitar no presente caso, a prática do delito de gestão temerária
(ou mesmo fraudulenta), previsto no art. 4º, da Lei 7492/86. Considerando que os demais fatos
ilícitos  vislumbrados  pelo  Grupo  de  Trabalho   Energia  e  Combustível  da  3ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do MPF são investigados em procedimento próprio em trâmite na PR/RJ,
injustificável é o prosseguimento desta investigação. Homologação do arquivamento.

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

120. Processo: 1.30.001.004517/2016-49 Voto: 8332/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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 07 (sete) Máquinas Eletrônicas Programáveis  MEP's, de origem estrangeira, em
estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em
19/08/2008. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

121. Processo: 1.30.001.005797/2012-89 Voto: 8331/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Suposto crime de
homicídio praticado por agentes estatais durante o regime militar contra ZULEIKA ANGEL JONES
(Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.
1838/1843). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62,  IV).  Morte da vítima ocorrida em
14/04/1976.  Diversas  diligências  realizadas.  Militar  apontado  como possível  responsável  pelo
crime já falecido. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Ausência de elementos suficientes que
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possibilitem identificar os demais supostos autores do crime, seja pelo decurso do tempo, seja
pela dificuldade fática de identificação dos autores intelectuais e dos executores. Inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Aplicação da Orientação n° 26/2016
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.

122. Processo: 1.30.002.000279/2015-10 Voto: 8404/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85  recusa, retardamento ou omissão de
dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). A Procuradora do Trabalho comunicou que os representantes legais da empresa não
respondia  às  requisições  para  apresentar  documentos  necessários  à  instrução  de  autos  de
Inquérito Civil. Intimados pessoalmente pelo MPF para apresentar a documentação requisitada
pelo MPT, sob pena de serem processados criminalmente, os investigados enviaram documentos,
encaminhados ao Ministério Público do Trabalho. Solicitadas informações, o MPT enviou cópia de
despacho da Procuradora representante em que consta que não houve qualquer alteração quanto
à inércia da empresa em apresentar documentação requisitada e finaliza com determinação para
a elaboração da minuta de ACP. Atipicidade da conduta narrada. Dados requisitados que não são
indispensáveis  à  propositura  da ação civil.  Além disso,  pelo  que  se observa,  não são  dados
técnicos, mas meramente informativos. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AgRg no AREsp
495.898/RJ,  Rel.  Ministro  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  julgado  em  10/11/2015,  DJe
09/12/2015; HC 49.813/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/03/2006, DJ
02/05/2006, p. 357. Homologação do arquivamento.

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

123. Processo: 1.30.009.000281/2013-59 Voto: 8445/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível concessão indevida de empréstimos em nome dos
pescadores da Colônia Z-5, junto ao Banco do Brasil, com consequente inadimplência, tendo em
vista a liberação de verbas federais para o grupo pesqueiro. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados, o que muito
se deve à forma genérica da representação. O representante, ao ser solicitado o complemento
das informações quedou-se inerte. Diligência efetuada junto ao Banco do Brasil infrutífera. Fatos
supostamente  ocorridos  até  o  ano  de  2013.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de
materialidade e autoria delitivas. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª CCR. Homologação
do arquivamento.

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

124. Processo: 1.31.002.000143/2016-45 Voto: 8798/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  com o  objetivo  de  apurar  a  tipicidade  de  possível  fato  criminoso
ocorrido nas dependências da Agência da Caixa Econômica Federal em Nova Mamoré/RO, em
virtude de um aparente arrombamento no telhado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Realizadas  diligências  os  fatos  narrados  não  foram  comprovados.  Em  virtude  das
circunstâncias  do  caso,  realizou-se  perícia  no  local  do  fato,  a  qual  constatou  que  os  danos
encontrados  na  Agência  não  foram  causados  por  nenhuma  ação  criminosa,  e  sim  por  uma
intervenção natural.  Isso porque constatou-se que a parte do forro de gesso que caiu estava
danificada pelo acúmulo de água no material, como consequência de um vazamento existente na
parte  superior  do  telhado  e  de  uma intensa  precipitação  pluvial  na  noite  do  dia  07/05/2016.
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.

125. Processo: 1.34.001.005839/2016-66 Voto: 8318/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. 1) Possível crime de redução à condição análoga à de escravo (CP,
art.  149)  supostamente  praticado  contra  auxiliar  de  enfermagem  Hospital  das  Clínicas  da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Ausência de indícios de que a trabalhadora seja submetida a trabalhos forçados ou a
jornada exaustiva,  nem que  labore  em condições  degradantes  ou  que  tenha  sua  locomoção
restringida  em  razão  de  dívida  com  o  empregador.  Inexistência  de  fraude  ou  violência.
Homologação do arquivamento. 2) Fatos narrados que podem configurar assédio moral, ato de
improbidade previsto no artigo 11 da Lei n. 8.429/92. Declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.  Matéria  afeta  à  5ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (Combate  à  Corrupção).
Remessa dos autos àquele Colegiado, em cumprimento à Resolução CSMPF n° 148, de 1° de
abril de 2014, publicada em 24/04/2014, que estabelece em seu art. 2°, §5°.

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

126. Processo: 1.34.005.000079/2016-61 Voto: 8301/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304) Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Investigada que teria apresentado em juízo falsa declaração de prestação de
serviços  de doméstica  referente  ao  ano de 1995.  Inconsistência  do documento utilizado  pela
investigada que sugere mera confusão de datas pela própria investigada ao redigir do recibo, não
havendo prova de que tenha alterado a verdade sobre fato juridicamente relevante, com o fim de
prejudicar direito ou criar obrigação. O recibo preenchido e assinado pela própria investigada não
possuía  potencial  lesivo,  isto  porque a inconsistência  restou evidenciada pelas  outras  provas
levadas  a  juízo  pela  própria  investigada.  O  próprio  magistrado,  ao  sentenciar  e  considerar
improcedente  a  ação  previdenciária  proposta  pela  investigada,  reconheceu  que  o  recibo
apresentado não possuía valor de prova, tendo em vista que firmado pela própria autora, com
evidente indícios de não expressar a realidade dos fatos. Evidenciada a absoluta ausência de
potencialidade lesiva do documento apresentado em juízo, bem como considerando a ausência
de elementos mínimos da conduta dolosa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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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127. Processo: 1.34.009.000361/2016-16 Voto: 8797/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  a  partir  de  expediente  oriundo  do  Juízo  da  Vara  do  Trabalho  de
Presidente Venceslau/SP, que reconheceu a existência de relação de emprego e condenou a
reclamada ao pagamento de diferenças salariais.  Possível  crime de sonegação previdenciária
(CP,  art.  337-A).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  No  tocante  às
contribuições previdenciárias,  constou da sentença o reconhecimento do crédito  existente  em
virtude das verbas de natureza salarial exclusivamente decorrentes do decreto condenatório. Em
relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos e não declarados em
tempo ao fisco para composição da base de cálculo,  entretanto,  consignou expressamente o
Juízo sentenciante que os cálculos deverão ser elaborados pelo INSS, cabendo à União promover
a sua execução. Expedição de ofícios pelo Juízo do Trabalho à Receita Federal do Brasil e ao
INSS. Representação Fiscal para Fins Penais a ser oportunamente encaminhada ao Ministério
Público  Federal  em  caso  de  constatação  de  ilícito  penal.  Constituição  definitiva  do  crédito
tributário, por ora, não verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF.
Homologação do arquivamento.

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

128. Processo: 1.34.011.000369/2016-25 Voto: 8394/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  de  sonegação  de  tributos  (Lei  8.137/90).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Comunicação da possível efetivação de pagamento de horas
extras por fora. Diligências junto à Receita Federal. Informação de que a empresa não foi e não é
objeto  de  procedimento  administrativo  de  fiscalização.  Ausência  de  crédito  tributário
definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza material,
cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
investigação. Homologação do arquivamento.

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

129. Processo: 1.34.022.000061/2016-51 Voto: 8777/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de sonegação de tributos (Lei  8.137/90).  Conduta atribuída a
empresa  privada  que  teria  prestado  informações  falsas  à  Receita  Federal  quando  da
apresentação de suas declarações de imposto de renda. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Diligências junto à Receita Federal. Informação de que em análise dos fatos relatados nos
documentos encaminhados, bem como em pesquisas nos Sistemas Informatizados da Receita
Federal  do Brasil  em Bauru,  não foram identificados indícios  de irregularidades em face dos
contribuintes investigados. Ausência de crédito tributário definitivamente constituído. Aplicação do
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC
36.070/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe 21/08/2014;  HC 243.889/DF,  Rel.  Min.
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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.

130. Processo: 1.35.000.000872/2014-19 Voto: 8315/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do Relatório de Inteligência Financeira
remetido  pelo  Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF).  Suposta  prática  de
sonegação de tributos (Lei 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências
realizadas  junto  ao  Setor  de  Pesquisa  e  Análise,  levantamento  de  dados  das  sociedades
empresárias  relacionadas  a  este  procedimento,  bem  como  de  antecedentes  criminais  dos
investigados. Encaminhadas as informações advindas dos cartórios de registros de imóveis. A
Receita  Federal  do  Brasil  comunicou  que  as  pessoas  jurídicas  investigadas  apresentaram
rendimentos compatíveis para as suas atividades e movimentações financeiras. Ademais, com
relação às pessoas físicas, informou a inexistência de interesse fiscal que motive a programação
de procedimentos de fiscalização nos contribuintes, ressaltando que, isoladamente, o relatório do
COAF  não  representa  indício  de  sonegação.  Ausência  de  crédito  tributário  definitivamente
constituído  em  desfavor  dos  contribuintes  investigados.  Crime  de  natureza  material,  cuja
ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24
da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 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.

131. Processo: 1.35.000.001424/2016-96 Voto: 8429/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168)  supostamente  cometido  pelos
representantes legais de empresa que não teria efetuado a entrega de computadores adquiridos
por hospital com verbas públicas federais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Informa a representante que o hospital já efetuou o pagamento de 80% do valor total do contrato e
recebeu apenas 30% do número de equipamentos comprados. Ausência de materialidade delitiva.
Ausência de qualquer indício de fraude por parte da empresa contratada. O descumprimento de
contrato,  por  si  só,  mostra-se  insuficiente  para  caracterizar  crime  de  apropriação  indébita,
devendo a questão ser resolvida na esfera civil, em razão da atipicidade da conduta no âmbito
criminal. Precedentes do STJ: HC 189.392/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma,
julgado  em  21/06/2012,  DJe  28/06/2012;  HC  55.889/ES,  Rel.  Ministro  Og  Fernandes,  Sexta
Turma,  julgado  em 25/08/2009,  DJe  28/09/2009.  Homologação  do  arquivamento.  Necessária
remessa dos autos à 1ª CCR/MPF (Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em
Geral) para conhecimento e providências no âmbito administrativo/cível.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e remessa dos autos à 1ª CCR/MPF para conhecimento e providências no âmbito
administrativo/cível, nos termos do voto do(a) relator(a).

Outras deliberações(Arquivamento)
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132. Processo: 1.17.001.000074/2016-59 Voto: 8435/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Encaminhamento,  pela  Polícia  Federal,  de  Verificação  de  Procedência  de
Informações   VPI,  instaurada  a  partir  do  Relatório  de  Inteligência  Financeira,  remetido  pelo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), comunicando suposta prática do crime
de agiotagem (Lei n° 1.521/51, art. 4º) por particulares. 1) Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Constatação  de  suposta  prática  de  sonegação  de  tributos  (Lei  8.137/90).
Diligências.  Informação da Receita Federal  no sentido de que, embora não exista atualmente
procedimentos administrativos fiscais contra os contribuintes investigados, efetuada a análise dos
elementos encaminhados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal
do Brasil,  foram observados indícios de irregularidades suficientes a motivar o interesse fiscal,
sendo um dos investigados incluído no programa de fiscalização da Receita Federal. Ausência, no
momento,  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Súmula  Vinculante  n°  24  do  STF.
Homologação do arquivamento. 2) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Crime contra a economia popular. Usura pecuniária (Lei nº 1.521/51, art. 4º). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª Câmara). Conduta atribuída a particulares. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. STF Súmula nº 498: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o
processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular.  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.

133. Processo: 1.29.000.003621/2016-47 Voto: 8193/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o
comunicante  narra  que  determinada  pessoa  estaria  incitando  a  violência  sexual  contra  a
mulheres, por meio de vídeos publicados na internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  IV).  Aplicação do Enunciado n°  50 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.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

134. Processo: JF/MRE-0000085-13.2014.4.01.3821-
INQ

Voto: 7968/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MURIAÉ/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ROUBO CONTRA AGÊNCIA DOS CORREIOS.

50



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. LC Nº 75/93, ART. 62, VII. DELIBERAÇÃO DA 2ª CCR PELA NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO TITULAR DO 10º
OFÍCIO CRIMINAL DA PR/MG, EM SUBSTITUIÇÃO AO 12º OFÍCIO. DILIGÊNCIA. REQUISIÇÃO
DE FAC'S E CAC'S ATUALIZADAS. INCUMBÊNCIA DO REFERIDO ÓRGÃO MINISTERIAL, A
QUEM  INICIALMENTE  REMETIDOS  OS  AUTOS,  DE  PROCEDER  AO  EFETIVO
CUMPRIMENTO DA DECISÃO DA 2ª CÂMARA. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR SUSCITADO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, I, II e
V), contra agência dos Correios situada no município de Rosário de Limeira/MG, ocorrido no dia
1/7/2005. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na
ausência de elementos mínimos de autoria e de linha plausível de investigação a justificar novas
diligências.  3.  Discordando  da  manifestação,  o  Juízo  Federal  da  Vara  Única  da  Subseção
Judiciária de Muriaé/MG remeteu os autos a esta 2ª CCR, a teor do art. 28 do CPP c/c o art. 62,
IV, da LC nº 75/93. 4. Na 647ª Sessão Ordinária, realizada em 23/5/2016, este Colegiado, por
unanimidade, deliberou pela não homologação do arquivamento em face da existência de indícios
da participação de dois investigados na empreitada delitiva, determinando a designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 5. O Procurador da
República titular do 10º Ofício da PR/MG, em substituição remunerada no 12º Ofício, por simples
despacho constante de etiqueta aposta à fl. 415v, datado de 2/6/2016, requisitou FAC's e CAC's
de dois investigados e determinou o acautelamento dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias. Nos
dias 9/6 e 17/6/2016 foram juntadas aos autos, respectivamente, as CAC's da Seção Judiciária de
Minas Gerais e da Comarca de Belo Horizonte. 6. Antes da juntada de todas as FAC's e CAC's
requisitadas e do decurso do prazo fixado no despacho de fl. 415v, o presente IPL, aos 17/6/2016,
foi remetido ao titular do 13º Ofício da PR/MG, em razão da acumulação remunerada do 12º
Ofício, no período de 16/6 a 30/6/2016. 7. O Procurador da República oficiante no 13º Ofício, por
sua vez,  tendo em vista a ausência de fundamentação do despacho de fl.  415v e a falta de
motivação para distribuição do feito a outro ofício,  determinou o retorno dos autos 10º Ofício
Criminal  com vistas ao prosseguimento da persecução,  como deliberado pela  2ª  CCR.  8.  Ao
receber  os  autos,  o  titular  do  10º  Ofício  Criminal,  amparado  no  princípio  da  independência
funcional, consignou que se fazia necessário atualizar os registros de antecedentes criminais para
a  formação  da  opinio  delicti  e,  uma  vez  que  não  estava  mais  substituindo  no  12º  Ofício,
determinou o retorno do IPL ao 13º Ofício  Criminal da PR/MG. 9.  Daí o presente conflito  de
atribuições suscitado pelo titular do 13º Ofício em face do titular do 10º Ofício Criminal da PR/MG,
no qual alega-se não haver qualquer justificativa para remessa do feito a outro ofício, eximindo-se
o membro que requereu uma única diligência do ônus da prática de ato processual que ponha
termo  no  apuratório.  10.  Com razão  o  Procurador  da  República  suscitante.  O presente  IPL,
relatado  e  com  decisão  da  2ª  CCR  no  sentido  de  se  prosseguir  na  persecução  penal,  foi
encaminhado em 2/6/2016 ao titular do 10º Ofício Criminal, em substituição ao 12º Ofício, o qual,
como enfatizado, requisitou apenas uma diligência  FAC's e CAC's atualizadas. 11. Ao que se tem,
tal diligência foi considerada necessária pelo titular do 10º Ofício para a formação de sua opinio
delicti,  sendo  certo  que,  após  a  juntada  de  parte  dos  documentos  requisitados,  inclusive  no
período  de sua  substituição,  cabe  ao referido membro,  a  quem anteriormente distribuídos os
autos, o efetivo cumprimento da decisão da 2ª CCR, mediante a prática de atos que levem ao
desfecho do apuratório, não havendo razão plausível para remessa dos autos a outro membro
oficiante na PR/MG. 12. Ressalte-se que as certidões e folhas de antecedentes criminais não
constituem condição para oferta da denúncia. As informações atualizadas acerca de antecedentes
criminais de investigados podem ser também obtidas por meio de simples pedido à Secretaria de
Pesquisa e Análise- SPEA/PGR, sem qualquer necessidade de acautelamento ou redistribuição
do feito. Além disso, as FAC's expedidas pelo Instituto de Identificação de Minas Gerais, em nome
dos investigados, já se achavam nos autos (fls. 372/376), bem como já havia informação acerca
da ausência de registros criminais junto ao SINIC do Ministério da Justiça quanto a tais pessoas.
13. Observe-se, por fim, que o Procurador suscitado encontrava-se em substituição remunerada
no 12º Ofício como preconiza a Lei nº 13.024/2014 e o presente inquérito apresentava-se maduro
para receber manifestação conclusiva acerca das apurações. As diligências por ele alvitradas, ao
fim  e  ao  cabo,  não  justificam  a  remessa  dos  autos  a  outro  membro  oficiante  na  PR/MG,
postergando  ainda  mais  o  cumprimento  da  deliberação  desta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e
Revisão.  14.  Fixação  da  atribuição  do  Procurador  da  República  Carlos  Alexandre  Ribeiro  de
Souza Menezes, ora suscitado, para prosseguir na persecução penal.
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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.

135. Processo: JFRS/CAP-5000087-
05.2014.4.04.7121-INQ - Eletrônico 

Voto: 8511/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
CAPÃO DA CANOA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  VII.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO
INTERNACIONAL  DE  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE.  APREENSÃO  DE  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE (MACONHA) ORIUNDA DO EXTERIOR. APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM
SÃO PAULO/SP. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. FIXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DA PR/SP. 1. Trata-se
de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 33, § 1º, c/c
art.  40,  inc.  I,  da Lei  nº  11.343/06,  tendo em vista a apreensão de 12 gramas da substância
Tetrahidrocannabinol (THC), principal constituinte de ação psicotrópica da Cannabis sativa Linneu
(maconha). 2. Consta dos autos que foi lavrado pela Receita Federal o Termo de Apreensão de
Substâncias  Entorpecentes  e  Drogas  Afins  (TASEDA  nº  050/13),  que,  juntamente  com  a
correspondência apreendida, foram encaminhados à Polícia Federal no Estado de São Paulo, que
instaurou o IPL nº 0265/2013. Em 28/02/2013,  a autoridade policial  representou ao Ministério
Público Federal pelo declínio de atribuição para a Procuradoria da República em Tramandaí/RS,
por  entender  que  a  competência  é  definida  no  lugar  em que  o  crime  deveria  ter  produzido
resultado.  Na  Procuradoria  da  República  em  São  Paulo  o  inquérito  foi  autuado  sob  o  nº
3000.2013.001189-1 e distribuído ao Procurador da República que determinou a remessa dos
autos.  3.  A Procuradora  oficiante  na  PRM de  Capão  da  Canoa/RS,  por  sua  vez,  suscitou  o
presente conflito negativo de atribuições, ressaltando orientação do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a competência é do Juízo do local em que ocorreu a apreensão da droga,
sendo irrelevante o fato do produto entorpecente ter sido endereçado a destinatário residente em
outra localidade. 4. No caso de tráfico internacional de entorpecentes por via postal, o crime se
consuma no local em que a droga ingressa no País ou dele sai para o exterior, não importando o
seu destino. 5. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela
via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional (Súmula nº 528 do STJ). 6. No mesmo
sentido, o Enunciado n° 56 da 2ª CCR. 7. Fixação da atribuição da Procuradoria da República em
São Paulo para prosseguir na persecução penal.

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

136. Processo: SR/DPF/MG-00792/2008-INQ Voto: 7505/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  FEITO ENCAMINHADO AO TITULAR DO 10º  OFÍCIO CRIMINAL DA
PR/MG, EM SUBSTITUIÇÃO AO 12º OFÍCIO. DILIGÊNCIA. REQUISIÇÃO DE FAC'S E CAC'S.
INCUMBÊNCIA DO  REFERIDO  ÓRGÃO  MINISTERIAL,  A  QUEM  REMETIDOS  OS  AUTOS
ANTERIORMENTE,  DE  PROCEDER  AO  EFETIVO  CUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  DA  2ª
CÂMARA. DESCABIMENTO DE NOVO ENCAMINHAMENTO. 1.  Trata-se de Inquérito Policial
instaurado para apurar a prática de delitos de lavagem de capitais ou ocultação de bens, direitos e
valores,  nos  termos da  Lei  nº  9.613/98.  Os presentes  autos  foram instaurados em razão  do
desmembramento das investigações realizadas no âmbito da Operação Corvina  Grupo Tigre,
encetada pela Unidade de Inteligência da Polícia Federal em Juiz de Fora/MG. 2. O autos foram
enviados ao 12º Ofício, em 02/05/2013. 3. O Procurador da República titular no 10º Ofício Criminal
da PRM-Belo Horizonte/MG, Carlos Alexandre Ribeiro de Souza Menezes, que se encontrava em
substituição  remunerada  no  12º  Ofício,  após  o  relatório  conclusivo  da  autoridade  policial,
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requisitou CAC's e FAC's, nas esferas estadual e federal, do investigado. Foram juntadas a CAC
na esfera estadual da Comarca de Belo Horizonte e a FAC na esfera federal. Quanto à FAC na
esfera estadual, o Instituto de Identificação de Minas Gerais solicitou que fosse encaminhada a
qualificação completa do investigado para dar cumprimento à requisição.  4. Encaminhados os
autos ao 21º Ofício em 11/05/2016, o Procurador da República nele atuante, Leonardo Augusto
Santos Melo, determinou que fossem encaminhadas as informações solicitadas pelo Instituto de
Identificação de Minas Gerais, bem como o acautelamento do feito por 10 (dez) dias, a fim de que
o Procurador substituto no 12º Ofício (o titular do 10º Ofício), de posse de todos os documentos
por ele requisitados, pudesse exercer a opinio delicti, já que estaria novamente designado para a
substituição no período em que os autos foram remetidos. 5. Juntada a FAC da esfera estadual,
os autos retornaram ao 10º Ofício em 09/06/2016. Desta vez, o Procurador da República titular,
Carlos Alexandre Ribeiro de Souza Menezes, requisitou a CAC estadual da Comarca de Juiz de
Fora/MG e a CAC federal do investigado, bem como acautelamento dos autos pelo prazo de 30
(trinta)  dias.  6.  Acostada  a  CAC  federal,  os  autos  foram  encaminhados  ao  13º  Ofício  em
27/06/2016.  Na  oportunidade,  o  Procurador  oficiante,  Thiago  Menicucci  Franklin  de  Miranda,
entendendo que estava pendente a juntada da CAC estadual da Comarca de Juiz de Fora/MG
requisitada pelo  então titular  no 10º  Ofício,  que era o  substituto  no 12º  Ofício,  determinou o
retorno  dos  autos  à  Secretaria  para  que  fosse  aguardado  o  escoamento  do  prazo  de
acautelamento fixado. 7. Juntada a CAC estadual da Comarca de Juiz de Fora/MG, os autos
foram encaminhados ao  5º  Ofício,  em 07/07/2016,  em razão  de  novo  ato  de  designação de
substituição. 8. A Procuradora da República no 5º Ofício Criminal da PRM-Belo Horizonte/MG,
Isabela de Holanda Cavalcanti, então, suscitou conflito negativo de atribuição, por entender que
quando o feito fora enviado aos 10º, 13º e 21º Ofícios, em razão das substituições, já encontrava-
se suficientemente instruído para a formação da opinio delicti, inclusive com as FAC's e CAC's do
investigado nas esferas estadual e federal. 9. A título de esclarecimento, compulsando os autos é
possível  verificar  que o presente apuratório  foi  endereçado para o 12º  Ofício,  fixando nele  a
atribuição,  e quando encaminhado ao 10º Ofício,  por  motivo de substituição do titular  no 12º
Ofício, continha a FAC estadual do investigado. As FAC's e CAC's das esferas estadual e federal
foram requisitadas pelo titular no 10º Ofício, que era o substituto no 12º ofício à época, após o
relatório conclusivo da autoridade policial, de modo a, em tese, consubstanciar sua opinio delicti.
10. Em seguida, os autos foram dirigidos ao 21º Ofício e faltava a FAC estadual. Ocorre que,
nesse  ponto,  verifica-se  pela  Escala  de  Substituições  da  PRMG  acostada  aos  autos  que  o
encaminhamento deles ao referido ofício foi equivocado, visto que se deu em 11/05/2016, período
em que o Procurador designado para substituição era o titular do 10º Ofício, Carlos Alexandre
Ribeiro  de  Souza  Menezes.  Com isso,  o  Procurador  no 21º  Ofício  cingiu-se  em informar  ao
Instituto de Identificação os dados faltantes do investigado de modo a efetivar o cumprimento da
determinação anterior, bem como determinou o acautelamento dos autos por 10 dias em razão de
que as diligências complementares foram requisitadas pelo titular do 10º Ofício. 11. Após, em
09/06/2016, os autos retornaram ao 10º Ofício, por novo período de substituição e, desta vez, o
Procurador da República titular, Carlos Alexandre Ribeiro de Souza Menezes, requisitou a CAC
estadual  da  Comarca  de  Juiz  de  Fora/MG  e  a  CAC  federal  do  investigado,  bem  como
acautelamento  dos  autos  pelo  prazo  de  30  (trinta)  dias.  12.  Juntada  apenas a referida  CAC
estadual,  os autos foram remetidos ao  13º  Ofício  em 27/06/2016 e o  Procurador  atuante  na
substituição verificou estar pendente a CAC estadual da Comarca de Juiz de Fora e com isso,
como havia sido o titular do 10º Ofício quem fez a requisição, determinou o retorno dos autos à
Secretaria para que aguardasse eventual escoamento do prazo fixado no despacho proferido no
10º Ofício. 13. Por fim, quando os autos foram enviados ao 5º Ofício, em função de novo ato de
substituição,  é  que  toda  a  documentação  requisitada  pelo  Procurador  da  República  em
substituição no 12º Ofício estava acostada ao inquérito. 14. As CAC's e FAC's requisitadas pelo
então Procurador atuante em substituição no 12º, Carlos Alexandre Ribeiro de Souza Menezes,
não são essenciais para a formação da opinio delicti, uma vez que são documentos que podem
ser solicitados após o oferecimento da denúncia para consubstanciarem melhor os elementos
acusatórios, se necessário. Frise-se, ainda, que a FAC estadual do investigado foi acostada pela
autoridade policial  quando esta relatou o presente inquérito e o encaminhou para o Ministério
Público  Federal  em 17/03/2016.  15.  Ressalte-se  que  as  certidões  e  folhas  de  antecedentes
criminais não constituem condição para oferta da denúncia.  As informações atualizadas sobre
antecedentes criminais de investigados podem ser também obtidas por meio de simples pedido à
Secretaria de Pesquisa e Análise- SPEA/PGR, sem qualquer necessidade de acautelamento ou
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reenvio  do  feito.  16.  Observe-se,  por  fim,  que  o  Procurador  suscitado  encontrava-se  em
substituição remunerada no 12º Ofício como preconiza a Lei nº 13.024/2014 e o presente inquérito
apresentava-se  maduro  para  receber  manifestação  conclusiva  acerca  das  apurações.  As
diligências por  ele  alvitradas,  ao fim e ao cabo,  não justificam a remessa dos autos a  outro
membro oficiante na PR/MG, postergando ainda mais o cumprimento da deliberação desta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão. 17. Fixação da atribuição do Procurador da República Carlos
Alexandre Ribeiro de Souza Menezes, ora suscitado, para prosseguir na persecução penal.

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

137. Processo: JFRJ/SJM-0500778-
52.2016.4.02.5110-INQ

Voto: 8355/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime de extorsão (CP, art. 158).
O  representante  relata  que  recebeu  uma  ligação  na  qual  lhe  informaram  que  sua  irmã  foi
sequestrada e exigiam a quantia de R$ 1.500,00 para libertá-la. Em razão disso realizou depósitos
em  duas  lotéricas  para  uma  conta  em  agência  da  Caixa  Econômica  Federal,  descobrindo,
posteriormente,  ter  sido  alvo  do  golpe  denominado  falso  sequestro.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  Circunstâncias  fáticas  que  denotam  a  possível
ocorrência de crime de extorsão cometido contra particular. Eventual prejuízo em detrimento do
patrimônio de particular. Inexistem indícios de envolvimento de servidores federais no eventual
cometimento do delito  relatado.  Inexistência  de lesão direta  a  bens,  serviços e  interesses da
União ou suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  Homologação do  declínio  em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

138. Processo: JF-FRA-0001822-71.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 8424/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: Recurso interposto para o Conselho Institucional do MPF, pelo Procurador da República oficiante,
contra acórdão desta 2ª CCR que deliberou, à unanimidade de votos, na 655ª Sessão Ordinária,
realizada em 08/08/2016, pela não homologação da promoção de arquivamento, entendendo que
o  princípio  da  insignificância  nos  crimes  de  contrabando  de  cigarros,  quando  a  quantidade
apreendida não superar 153 maços, apenas pode ser aplicado nas hipóteses em que não há
reiteração de conduta (Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR) e determinou a designação de outro
membro do MPF para prosseguir na persecução penal. Argumenta, o recorrente, que alterou o
seu posicionamento acerca do tema  anuindo à orientação da 2ª CCR  e pleiteou ao Juízo de
origem que fosse desconsiderada a sua promoção de arquivamento antes mesmo da remessa
dos autos à presente Câmara, nos termos do art. 28 do CPP cc. o art. 62, IV, da LC nº 75/93.
Irresignação  que  se  restringe  a  designação  de  outro  membro  para  prosseguir  no  feito.
Possibilidade de devolução dos autos ao mesmo membro que promoveu o seu arquivamento
(Enunciado nº 69 da 2ª CCR).  Provimento ao recurso para que se retome a persecução pelo
Procurador da República recorrente.

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

139. Processo: JF-AC-0003161-15.2016.4.01.3000- Voto: 8508/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
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INQ SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LESÃO
CORPORAL E SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO. NOTÍCIA DE INGRESSO ILEGAL DE
POLICIAIS  BOLIVIANOS  EM  TERRITÓRIO  NACIONAL.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DA  MAGISTRADA.  CPP,  ART.  28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. VIABILIDADE DA COLABORAÇÃO INVESTIGATIVA. PEDIDO
DE AUXÍLIO DIRETO À AUTORIDADE CENTRAL NA BOLÍVIA (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de
fogo, lesão corporal e sequestro/cárcere privado (Lei nº 10.826/03, arts.14 e 16; CP, arts.129 e
146), além de outros delitos correlatos, tendo em vista a notícia de ingresso ilegal de policiais
bolivianos em território nacional, em tese, armados e no exercício das funções, os quais teriam
efetuado a prisão de um cidadão brasileiro. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito, aduzindo não ter sido possível elucidar a autoria e a materialidade delitivas.
Consignou que,  no intuito  de identificar  os policiais  que ingressaram de maneira  irregular  no
Brasil, a Polícia Federal expediu memorando à INTERPOL na Bolívia, bem como formulou pedido
de  colaboração  ao  Ministério  Público  daquele  país,  tendo  ambas  as  medidas  se  revelado
ineficazes. Ressaltou, também, o envio de cópia integral dos autos à Secretaria de Cooperação
Jurídica Internacional do MPF, visando à transmissão espontânea de informações constantes do
presente apuratório ao Ministério Público e ao Ministério das Relações Exteriores boliviano com o
fito  de  obter  a  almejada  colaboração  investigativa.  3.  O Juízo  da 1ª  Vara  Federal  da  Seção
Judiciária do Acre,  por sua vez,  indeferiu o pleito ministerial,  considerando a possibilidade de
diligências  que  podem  elucidar  as  circunstâncias  dos  ilícitos  noticiados.  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. Observa-se que os pedidos diretos de diligência à INTERPOL e ao
Ministério Público da Bolívia, de fato, mostraram-se inócuos pela inequívoca falta de vinculação
dessas  instituições  ao  Estado  brasileiro.  Não há,  por  parte  dos  órgãos  requeridos,  dever  de
cumprimento das medidas investigatórias. 6. Em se tratando de cooperação jurídica internacional
em matéria penal, merece destaque o disposto no art. 2º da Convenção Interamericana sobre
Assistência Mútua em Matéria Penal (Convenção de Nassau), promulgada por meio do Decreto nº
6.340/2008 e do qual  são  signatários tanto  a  República  Federativa  do Brasil  como o Estado
Plurinacional da Bolívia. 7. Nesse contexto, tendo em vista o satisfatório âmbito de aplicação e de
alcance  do  mencionado  tratado  internacional,  não  se  vislumbra  no  presente  feito  qualquer
tentativa de formulação de pedido de auxílio direto à Autoridade Central designada naquele país
no âmbito da referida Convenção, qual seja, o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia, com
o fito de obter a pretendida colaboração investigativa quanto aos delitos noticiados. Note-se, aliás,
que não se aguardou sequer manifestação da Secretaria de Cooperação Internacional do MPF
acerca  da  efetiva  transmissão  espontânea  de  informações  às  autoridades  bolivianas  ou  de
eventual pedido de assistência mútua para apuração dos fatos ocorridos na região de fronteira. 8.
De outra parte, como bem enfatizado pela Juíza de primeiro grau, conquanto o Ministério Público
Federal  indique  a  tomada  de  providências  tendentes  a  transmitir  os  elementos  informativos
colhidos neste inquérito policial para que a Bolívia investigue os supostos delitos no âmbito de sua
jurisdição, tal medida dificilmente resultará na instauração de processo criminal naquele país que
vise a punição dos envolvidos  notadamente se considerando que os delitos em comento foram
praticados,  presumivelmente,  tão  somente  em  território  brasileiro.  Além  disso,  salientou
magistrada, conjugado com a gravidade das condutas informadas  que indica a recorrência da
entrada  em  território  nacional  de  policiais  estrangeiros  armados  em  viaturas  bolivianas  de
policiamento ostensivo ,  é de se inferir  que eventual conduta parcimoniosa pelas autoridades
brasileiras responsáveis pela coibição de tais atitudes criminosas e potencialmente atentatórias à
soberania nacional, decerto contribuirá à reiteração de ações idênticas às investigadas. Em última
análise,  resultará   tal  como  aparentemente  resultou  no  caso  em apreço   na  subjugação  de
cidadãos brasileiros em zona de fronteira ao alcance do poder estatal alienígena, estranho àquele
exercido  pelas  autoridades  pátrias  sob  a  égide  do  ordenamento  jurídico  brasileiro,  inclusive
mediante violência física.  9. Vale realçar, por fim, que o próprio critério de territorialidade que
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orienta a aplicação da lei penal em território nacional (CP, art.  5º, caput) leva à conclusão de
irrenunciabilidade da jurisdição criminal na apuração dos fatos aqui examinados. 10. 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.

140. Processo: JF/CE-0004849-27.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 8503/2016 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  possível  ocorrência  do  crime  de  estelionato
previdenciário, em virtude da acumulação indevida de aposentadoria por invalidez com o exercício
de atividade remunerada na Assembleia Legislativa do Ceará por parte do segurado no período
11/1984  a  09/2012.  CP,  art.  171,  §  3º.  Promoção  de  arquivamento:  concessão  regular  do
benefício, não havendo emprego de qualquer meio fraudulento, e necessidade do investigado de
prover a própria subsistência. Discordância do Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará. Aplicação do
art.  28 do CPP c/c art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.  Investigado que, uma vez diagnosticado com
Síndrome da Apnéia-Hipopnéia do Sono Obstrutiva,  obteve regularmente o benefício,  tendo o
INSS atestado efetivamente a incapacidade para o trabalho. Caso em que o segurado, mesmo
debilitado, no curso de tratamento da doença, que é grave e crônica, decidiu exercer atividade
laboral à custa da própria incapacidade para complementar a renda. Entendimento da 2ª Câmara
no sentido de que o exercício de atividade remunerada concomitantemente com a percepção do
referido  benefício  revela,  sobretudo,  a  necessidade  de  o  investigado  prover  a  sua  própria
subsistência, não sendo tal fato suficiente para enquadrar a conduta como ardil ou artifício apto a
caracterizar  a prática do crime de estelionato majorado.  Atipicidade da conduta.  Precedentes:
Procedimento nº 0007764-20.2014.4.05.8100, 628ª Sessão de Revisão, de 21/09/2015, unânime;
Procedimento nº 0001021-83.2015.4.03.6137, 665ª Sessão de Revisão,  de 07/11/2016; IPL nº
5005897-75.2015.4.04.7104,  665ª  Sessão  de  Revisão,  de  07/11/2016,  maioria.  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.

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

Voto: 169/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: VOTO-VISTA.  INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA PRÁTICA DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 168-A. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART. 62, INC. IV). CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALOR NÃO REPASSADO AFERIDO PELO TCM.
DECADÊNCIA RECONHECIDA PELA RECEITA FEDERAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
CÍVEL,  ADMINISTRATIVA  E  CRIMINAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do
crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art.  168-A, § 1º, I,  do Código Penal,
atribuído, em princípio, à então gestora do Fundo de Educação do município de Caridade/CE, que
teria  deixado  de  repassar  à  Previdência  Social  as  contribuições  recolhidas  dos  servidores,
referentes ao exercício de 2008, no valor de R$ 35.722,12 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e
dois reais e doze centavos), conforme verificado nos autos de Prestação de Contas de Gestão
pelo  Tribunal  de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.  2.  A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do apuratório em virtude da ausência de constituição definitiva
do crédito tributário. 3. A Relatora do feito, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, votou pela
homologação do arquivamento por haver nos autos informação da Receita Federal no sentido de
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que o município não teve o exercício de 2008 auditado, encontrando-se tal período atingido pela
decadência.  Consignou,  também,  que  os  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  e  de
sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo, portanto, a constituição
definitiva do crédito tributário no âmbito administrativo para caracterizar-se como conduta típica. 4.
Relativamente ao crime de apropriação indébita previdenciária, há de se acolher neste Colegiado
a  argumentação  desenvolvida  no  agravo  regimental  interposto  pelo  Procurador-Geral  da
República no Inquérito  nº  971/DF.  5.  Em síntese,  o  crime do art.  168-A,  de natureza formal,
caracteriza-se  pelo  não  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições  descontadas  da
remuneração do trabalhador, de modo que não há motivo para obstar a persecução penal até o
término  de  procedimento  administrativo  destinado  a  apurar  o  prejuízo  efetivamente
experimentado. 6. Ressalte-se, também, que a então gestora do Fundo de Educação do município
de Caridade/CE teria deixado de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos
servidores,  referentes  ao  exercício  de  2008,  no  valor  de  R$  35.722,12  (trinta  e  cinco  mil,
setecentos e vinte e dois reais e doze centavos), conforme verificado nos autos de Prestação de
Contas  de  Gestão  pelo  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  do  Estado  do  Ceará.  7.  Nesse
contexto,  cumpre  esclarecer  que  o  eventual  reconhecimento  do  instituto  da  decadência  pela
Receita Federal do Brasil quanto ao exercício de 2008, constitui óbice, tão somente, à prática de
atos tendentes à cobrança do crédito, não inviabilizando a instauração da ação penal cabível,
dada  a  independência  das  esferas  cível,  administrativa  e  criminal.  8.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro do MPF 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.

142. Processo: JF-DF-0000005-80.2016.4.01.3400-
RPCR

Voto: 8495/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão e de representação ofertada por deputado federal, dando conta da suposta prática do
delito previsto no art. 287 do CP (apologia de crime ou criminoso) por parte dos organizadores de
um congresso da juventude ocorrido em Brasília/DF entre os dias 19 e 22/11/2015, em virtude da
colocação  de  uma  enorme  faixa  com  as  caricaturas  de  integrantes  de  agremiação  política,
encimados pela palavra de ordem 'Guerreiros do Povo Brasileiro'  e 'Herói do Povo Brasileiro'.
Promoção de arquivamento embasada na falta de justa causa para a deflagração da persecução
penal. Discordância do Juízo da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Aplicação do art. 28
do CPP c/c  art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.  Notícia-crime que se encontra  lastreada apenas em
matérias jornalísticas, indicativas, a princípio, de certa indignação expressada por personagens da
cena  política  brasileira   ligados,  à  época,  ao  partido  político  da  situação   com  a  decisão
condenatória proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Penal nº 470 (conhecido
caso  Mensalão).  Insuficiência  de  elementos  concretos  que  apontem para  eventual  prática  de
condutas penalmente relevantes, visto não haver evidência de referência elogiosa dirigida a um
crime ou a um criminoso específico. Mera irresignação em face da decisão prolatada pelo STF.
Discurso  direcionado  ao  não  reconhecimento  do  fato  criminoso  e  à  existência  de  suposta
manipulação  política  do  processo  criminal  mencionado.  Impossibilidade  de  se  criminalizar
alegações de perseguição política, sob pena de cerceamento à liberdade de expressão como
direito fundamental. 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.

143. Processo: JF/ES-0000334-11.2013.4.02.5004-
INQ

Voto: 8389/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do delito de coação no curso do processo
(CP, art. 344), em razão de ameaça, via telefone, dirigida contra perito judicial. Decisão judicial
liminar, em ação civil pública proposta pelo MPT, que afastou do cargo o Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil (SINTRACON) de Linhares/ES, nomeando em
seu lugar perito administrador para salvaguardar a regularidade e a não interrupção da atividade
sindical  de interesse  dos  trabalhadores.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Titularidade do número que efetuou a ligação descoberta por meio de quebra de sigilo telefônico.
Investigado  que,  apesar  de  reconhecer  ser  o  usuário  da  linha,  negou  a  autoria  dos  fatos
declarando  sequer  conhecer  o  perito  ameaçado,  nem  possuir  vínculo  com  o  sindicato,
desconhecendo a ligação e sua origem. Alegação de que tal fato poderia ter ocorrido em período
que perdeu seu telefone e precisou comprar outro aparelho, mantendo posteriormente a linha.
Declaração do perito de que não conhece o investigado. Inexistência de indícios mínimos de
autoria.  Inviabilidade  de  novas  diligências.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

144. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002292-
89.2016.4.01.3311

Voto: 8379/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  instaurado para apurar  a suposta prática de crime de estelionato
contra  o INSS (CP,  art.  171,  §3º),  em razão da realização de saques indevidos de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  no  período  de  05/2006  a  08/2006.  Promoção  de
arquivamento embasada na aplicação do princípio da insignificância, na ausência de dolo ou má-
fé  e  na  iminência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva.  Discordância  do  Juízo  da  Subseção
Judiciária de Itabuna/BA. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Verifica-se,
da análise dos autos, que (a) os saques foram realizados por meio de cartão magnético, (b) não
houve a renovação de senha, (c) inexiste procurador ou representante legal cadastrado na data
do  óbito,  (d)  não  há  imagens  dos  sacadores.  Diligências  investigatória  que  não  obtiveram
sucesso, inexistindo linha de investigação potencialmente idônea. Aplicação do Enunciado nº 68
da 2ª CCR/MPF. Insistência no arquivamento.

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

145. Processo: JF/ITA/BA-PROINVMP-0002316-
20.2016.4.01.3311

Voto: 8378/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE ITABUNA/BA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  instaurado para apurar  a suposta prática de crime de estelionato
contra  o INSS (CP,  art.  171,  §3º),  em razão da realização de saques indevidos de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  no  período  de  01/2007  a  05/2007.  Promoção  de
arquivamento embasada na aplicação do princípio da insignificância, na ausência de dolo ou má-
fé  e  na  iminência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva.  Discordância  do  Juízo  da  Subseção
Judiciária de Itabuna/BA. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Verifica-se,
da análise dos autos, que (a) os saques foram realizados por meio de cartão magnético, (b) não
houve a renovação de senha, (c) inexiste procurador ou representante legal cadastrado na data
do  óbito,  (d)  não  há  imagens  dos  sacadores.  Diligências  investigatória  que  não  obtiveram
sucesso, inexistindo linha de investigação potencialmente idônea. Aplicação do Enunciado nº 68
da 2ª CCR/MPF. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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146. Processo: JF/MOC-NOTCRI-0004257-
69.2016.4.01.3807

Voto: 8513/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

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). AUSÊNCIA DE DOLO (SAQUE
DE ATÉ TRÊS PARCELAS), PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E FALTA DE INDÍCIOS
DE  AUTORIA  RELATIVAMENTE  A  DEZENOVE  BENEFÍCIOS.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA  OU  VIRTUAL  QUANTO  A  UM  BENEFÍCIO.
INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  28  DA  2ª  CCR/MPF.  SÚMULA  Nº  438  DO  STJ.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se de Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento de 20 (vinte) dossiês relativos a
possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), tendo em vista o recebimento
indevido de benefícios previdenciários após o óbito dos respectivos titulares. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base (I) na ausência de prova do dolo
(ocorrência  de  até  três  saques  indevidos  quanto  a  nove  benefícios),  (II)  na  prescrição  da
pretensão punitiva (no tocante a quatro benefícios), (III) na ausência de indícios de autoria (em
relação a seis benefícios) e (IV) na falta de efetivo interesse de agir, em decorrência da prescrição
em perspectiva do delito (no que se refere a um benefício). 3. Por mero despacho do Juízo da 3ª
Vara Federal de Montes Claros/MG, os autos vieram a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
para exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. A promoção
de arquivamento deve ser homologada, em parte. Com referência a nove benefícios, verifica-se
que  as  retiradas,  em cada  caso,  não  ultrapassaram  três  parcelas  indevidas,  aplicando-se  o
disposto na Orientação nº 4 desta 2ª CCR. No tocante a quatro benefícios, já transcorreram mais
de  doze  anos  desde a  data  do  último saque irregular,  restando  consumada a  prescrição  da
pretensão punitiva.  E quanto a outros seis  benefícios,  não se vislumbram elementos aptos à
identificação da autoria delitiva. 5. No entanto, relativamente ao Benefício nº 41/110.490.103-7, há
de se destacar que os recebimentos indevidos ocorreram entre 08/1999 e 02/2007, tratando-se,
na  verdade,  de  apuração  de  irregularidade  e  cobrança  administrativa  oriunda  da  concessão
indevida  de  aposentadoria  por  idade  na  qualidade  de  segurado  especial.  Não  é  o  caso  de
percepção indevida de benefício após o óbito do titular. 6. Aplicação do Enunciado nº 28 desta 2ª
CCR e da Súmula nº 438 do STJ. 7. Considerando que a pena máxima abstratamente cominada
ao crime previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e que o
último saque supostamente indevido ocorreu em 05/02/2007, a eventual extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva somente ocorrerá em fevereiro de 2019, conforme regra
prevista no art. 109, III, do referido diploma. 8. Homologação do arquivamento quanto a dezenove
benefícios. Designação de outro membro para prosseguir  na persecução penal no tocante ao
suposto recebimento indevido de parcelas alusivas ao Benefício nº 41/110.490.103-7.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto a dezenove benefícios e designação de outro membro para prosseguir na
persecução penal no tocante ao suposto recebimento indevido de parcelas alusivas ao Benefício
nº 41/110.490.103-7,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dra.  Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

147. Processo: JF/PE-0007633-56.2016.4.05.8300-
INQ

Voto: 8506/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP.
Requerimento de aposentadoria por idade em virtude de atividade rural exercida entre os anos de
1990 e 2009, tendo o benefício iniciado em 07/2009. Notícia de que a investigada teria omitido
informação  quanto  à  existência  de  vínculo  urbano  ativo  com  a  Prefeitura  Municipal  de
Macaparana/PE desde 04/2002.  Promoção de arquivamento  embasada na ausência  de  dolo.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Ouvida pela autoridade policial, a
investigada afirmou que requereu a sua aposentadoria rural por acreditar fazer jus ao benefício,
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pois teria passado a vida trabalhando na roça, acrescentando que, em nenhum momento, lhe foi
perguntado se tinha outra fonte de renda ou esclarecido que ela não poderia receber o benefício
em razão do seu vínculo com a Prefeitura Municipal.  Ausência de prova nos autos de que a
investigada omitiu dolosamente a existência de outra fonte de renda. Verificação de que a página
da entrevista rural em que supostamente constaria a informação questionada sequer foi assinada
pela investigada, mesmo havendo menção expressa ao final do documento de que a entrevista
deveria ser assinada em todas as suas páginas pelo entrevistador e pela segurada. Conjunto
probatório indicativo de que a investigada não teve o escopo de manter o INSS em erro para
auferir vantagem ilícita, pois acreditava, de fato, ter direito ao benefício em razão de toda uma vida
dedicada ao trabalho rural. Dolo não evidenciado. 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.

148. Processo: JF/PR/CAS-5002538-
89.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 8320/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, caput, do Código Penal, em
virtude da apreensão de mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas da comprovação
de ingresso  regular  no  território  nacional,  com os  montantes  de  tributos  federais  sonegados
estimados em R$ 2.118,56; 1.741,05 e 1.749,34, respectivamente em relação a cada investigado.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio
da insignificância, considerando que os débitos são inferiores a R$ 10.000,00. 3. O Juízo da 1ª
Vara  Federal  de  Cascavel/PR  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  (procedimento  administrativo  com  apreensão  de
mercadorias instaurado contra cada um dos investigados). 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,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

149. Processo: JFRS/PFU-5004555-
92.2016.4.04.7104-PIMP - Eletrônico 

Voto: 8507/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Gerência Executiva do INSS em
Passo Fundo/RS, comunicando suposta prática do crime de estelionato majorado. Recebimento
indevido de pensão por morte e aposentadoria por invalidez após o óbito da respectiva titular, no
período de 29/05 a 07/07/2015. Promoção de arquivamento embasada na aplicação do princípio
da  insignificância,  com  menção  ao  quanto  disposto  na  Orientação  nº  4  da  2ª  CCR/MPF.
Discordância do Juízo da 25ª Vara Federal de Pernambuco. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da  LC nº  75/93.  Retiradas  que,  em cada  caso,  não  ultrapassaram 3  (três)  parcelas.
Conduta materialmente atípica. Incidência do princípio da insignificância. Valores utilizados, em
regra,  para  custear  despesas  com  dívidas,  medicação  e  funeral  do  titular  do  benefício.
Observância da Orientação nº 4 da 2ª CCR/MPF. Insistência no arquivamento.
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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.

150. 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 
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: 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.

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

152. Processo: JFRS/SLI-5002825-
40.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8497/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO 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. Representação Criminal instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 3.058,48 (três mil, cinquenta e oito reais e quarenta e
oito  centavos)  em  poder  do  ora  investigado,  efetuada  pela  Receita  Federal  do  Brasil  em
abordagem realizada no município de Santana do Livramento/RS. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando
que o valor dos tributos iludidos corresponde a R$ 1.529,24 (um mil, quinhentos e vinte e nove
reais e vinte e quatro centavos). 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS
discordou  das  razões expendidas  pelo  órgão  ministerial  por  entender,  no  caso,  inaplicável  o
princípio  da  insignificância.  4.  Notícia  de  que  o  investigado  possui  diversos  processos
administrativos  em virtude da prática  de infrações da mesma natureza.  Circunstância  que se
revela penalmente relevante. 5. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de
outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

153. Processo: JFRS/SLI-5002826-
25.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8844/2016 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: VOTO-VENCEDOR. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. 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.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Criminal instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 248,22 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e
dois  centavos)  em  poder  do  ora  investigado,  efetuada  pela  Receita  Federal  do  Brasil  em
abordagem realizada no município de Santana do Livramento/RS. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento, com base no princípio da insignificância, ressaltando que o
valor dos tributos iludidos não ultrapassa o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), previsto pela
Portaria  MF  nº  75/2012.  Argumenta,  ainda,  ser  irrelevante  a  existência  de  outros  registros
administrativos envolvendo o mesmo agente, uma vez que cada fato ilícito deve ser considerado
isoladamente. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS discordou das razões
expendidas pelo órgão ministerial por entender, no caso, inaplicável o princípio da insignificância.
4. Notícia de que o investigado possui diversos processos administrativos em virtude da prática de
infrações da mesma natureza. Circunstância que se revela penalmente relevante. 5. Precedentes
do  STF,  do  STJ  e  da  2ª  CCR/MPF.  6.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

154. Processo: JFRS/SLI-5002842-
76.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8430/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude
da apreensão de mercadorias de origem estrangeira avaliadas em R$ 476,67 (quatrocentos e
setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), efetuada pela Receita Federal do Brasil  em
abordagem realizada no município de Santana do Livramento/RS. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando
que o valor dos tributos iludidos corresponde a R$ 238,33 (duzentos e trinta e oito reais e trinta e
três centavos). 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS discordou das razões
expendidas pelo órgão ministerial por entender, no caso, inaplicável o princípio da insignificância
ante a reiteração da conduta delitiva. 4. Notícia de reiteração da prática delitiva (registro de mais
três 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,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen. Participou da votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

155. Processo: JFRS/SLI-5002843-
61.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8499/2016 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: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO 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. Representação Criminal instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 149,94 (cento e quarenta e nove reais e noventa e
quatro  centavos)  em poder  do  ora  investigado,  efetuada  pela  Receita  Federal  do  Brasil  em
abordagem realizada no município de Santana do Livramento/RS. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando
que o valor dos tributos iludidos corresponde a R$ 74,97 (setenta e quatro reais e noventa e sete
centavos). 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS discordou das razões
expendidas pelo órgão ministerial por entender, no caso, inaplicável o princípio da insignificância.
4. Notícia de que o investigado possui processo administrativo em virtude da prática de infração
da  mesma  natureza,  relacionada  com  o  descaminho  de  pedras  semipreciosas  (8.907
quilogramas)  oriundas  do  Uruguai.  Circunstância  que  se  revela  penalmente  relevante.  5.
Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir
na persecução penal.

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

156. Processo: JF-SOR-0006045-42.2016.4.03.6110-
INQ

Voto: 8504/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível irregularidade na percepção de benefício relativo
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ao Programa Bolsa Família, envolvendo pessoas residentes no município de Salto/SP. CP, art.
171,  § 3º.  Promoção de arquivamento embasada na ausência do elemento subjetivo do tipo.
Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art.
62,  IV,  da  LC  nº  75/93.  A partir  do  exame  da  atualização  cadastral  dos  rendimentos  e  de
informações correspondentes ao processo administrativo instaurado pela Prefeitura Municipal de
Salto/SP (9861/2015)  em  conjunto  com  diligência  realizada  pela  Polícia  Federal,  não  restou
comprovada ocorrência de fraude ou afirmação falsa por parte da beneficiária que pudesse levar a
erro  quanto  à  real  situação  financeira  familiar.  Presença  de  elementos  indicativos  de  que  a
investigada, na verdade, acreditava ter direito ao benefício, o que foi confirmado, à época, pelas
declarações de renda e patrimônio. Pessoa humilde, chefe de um grupo familiar que conta com
escassos recursos financeiros, encontrando-se todos, no momento, desempregados. Notícia de
que o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, através da Instrução Operacional nº 34/2009,
permitiu o pagamento de benefícios do referido programa, durante certo período de tempo, tanto
para cadastros desatualizados, como para cadastros com renda familiar per capita superior ao
admitido. Dolo não evidenciado. 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.

157. Processo: JF/SP-0001101-75.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 8843/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

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 10
sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  A Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos entendendo ser atípica a conduta em
razão da ínfima quantidade de sementes apreendida. Discordância do magistrado. 3. Embora as
sementes  de  maconha  não  contenham  quantidade  expressiva  do  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  à  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 4. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º
6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 5. Nesse cenário, a
conduta noticiada ajusta-se, à primeira vista, ao descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06,
revestindo-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, ante a exposição à venda ou oferta
de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente. 6. 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.

158. Processo: JF/SP-0012196-15.2010.4.03.6181-
INQ

Voto: 8392/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334),
em  decorrência  da  apreensão,  realizada  por  agentes  da  Polícia  Civil,  em  estabelecimento
comercial,  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira  desprovida  de  correspondente
documentação  fiscal  que  comprovasse  o recolhimento do tributo  devido,  cujo  valor  suprimido
corresponde a R$ 1.630,00. Promoção de arquivamento embasada na aplicação do princípio da
insignificância. Discordância do Juízo da 5ª Vara Federal de São Paulo. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Ao crime de descaminho, 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, desde que ausente reiteração da conduta, como in casu. Incidência do Enunciado
nº 49 da 2ª CCR/MPF. Insistência no arquivamento.

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

159. Processo: PR/SP-3000.2014.001257-0-INQ Voto: 8509/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de expediente do Juízo da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo
para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 355 do Código Penal por parte de advogado
inscrito na OAB/SP, que ajuizou ação reclamatória em prol do empregado de uma empresa de
transportes urbanos, quando, na verdade, teria sido contratado pela empresa reclamada. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aduzindo não haver indícios
suficientes de materialidade delitiva, sendo cabível o reconhecimento da atipicidade da conduta.
3. O Juízo da 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo, por sua vez, indeferiu o pleito ministerial por
entender  caracterizado,  na hipótese,  o  patrocínio  infiel,  pois  o  investigado  teria  agido  com o
objetivo de favorecer a empresa reclamada em detrimento dos interesses do reclamante. 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. Verifica-se, de forma diversa da sustentada pelo Procurador da
República oficiante, haver indícios de configuração do crime de patrocínio infiel previsto no art.
355 do Código Penal, pois o advogado que se apresentou como sendo do reclamante, buscava
garantir,  na verdade, os interesses da reclamada. 6. Consta dos autos que a própria empresa
reclamada teria indicado o causídico ao reclamante, conforme declaração por este firmada de
próprio punho e acostada aos autos, cujo teor foi confirmado em audiência perante a Justiça do
Trabalho e nas declarações prestadas à autoridade policial. Note-se que, embora o reclamante
tenha relatado que procurou a empresa reclamada para fazer um acordo, também declarou que
não chegaram a um consenso. 7. Em breve consulta na internet realizada pelo Juízo de origem,
foram encontrados processos em que o patrono do reclamante atuou pela reclamada em data
anterior a esta demanda, o que corrobora a afirmação do reclamante no sentido de que houve, de
fato, indicação do causídico pela empresa, constituindo mais um indício de que poderia favorecê-
la  em detrimento dos eventuais  direitos trabalhistas do reclamante,  em sede de um possível
acordo que viesse a ser alinhavado em Juízo. 8. Por outro lado, a circunstância de não ter havido
dano efetivo, já que o acordo não foi celebrado perante a Justiça do Trabalho, não impede o
prosseguimento da persecução, pois o delito admite a tentativa e a consumação só não ocorreu
porque o reclamante revogou os poderes conferidos ao advogado ora investigado e o Juízo do
Trabalho julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Ouvido em sede policial, o reclamante
acrescentou que constituiu um outro advogado e ingressou com uma nova reclamatória trabalhista
em face da mesma empresa. 9. 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.

ORIGEM INTERNA
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NÃO PADRÃO

160. Processo: 1.17.000.001717/2016-91 Voto: 8510/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  OMISSÃO  DE
RENDIMENTOS  EM  DECLARAÇÃO  DO  IRPF.  LEI  Nº  8.137/90,  ART.  1º.  CONFLITO  DE
ATRIBUIÇÕES. LC Nº 75/93, ART. 62, VII. ALEGADA CONEXÃO COM FATOS OBJETO DE IPL
INSTAURADO PARA APURAR DELITO DE LAVAGEM DE ATIVOS ORIUNDO DE ATIVIDADES
ILÍCITAS PRATICADAS POR RESPONSÁVEIS DA TELEXFREE. CONEXÃO ENTRE OS FEITOS
NÃO EVIDENCIADA. FATOS PONTUAIS. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE. 1. Trata-se de Notícia
de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível crime
de sonegação fiscal,  previsto no art.  1º da Lei nº 8.137/90, em razão de suposta omissão de
rendimentos  oriundos de  depósitos  bancários  de origem não comprovada e  de  trabalho  sem
vínculo empregatício, recebidos de pessoa jurídica, em Declarações do IRPF, alusivas aos anos-
calendário de 2012 e 2013. 2. Ao receber os autos, o Procurador da República titular do 2º Ofício
Criminal  da PR/ES consignou que os fatos noticiados pela  Receita  Federal  são conexos aos
investigados no IPL nº 0500303-35.2016.4.02.5001, determinando a remessa do feito ao 6º Ofício
Criminal  da PR/ES. 3.  A Procuradora da República do 6º Ofício Criminal restituiu  os autos à
origem por entender inexistir conexão da presente notícia de fato, que trata de fatos pontuais,
relativos a delitos de sonegação fiscal, com o referido IPL, o qual é desmembramento do IPL nº
685/2013 e fora instaurado para apurar crime de lavagem de dinheiro oriundo das atividades
ilícitas praticadas pelos responsáveis  da empresa TELEXFREE. 4.  Daí o presente conflito de
atribuições suscitado pelo Procurador da República do 2º Ofício Criminal da PR/ES, para quem os
fatos atribuídos ao ora investigado, C.N.W.,são inquestionavelmente conexos à Operação Orion e,
portanto,  à  empresa  YMPACTUS  COMERCIAL  S/A,  cujo  nome  fantasia  é  TELEXFREE.
Argumenta o órgão suscitante haver incontestável relação enter os fatos apurados na Operação
Orion e os aqui tratados, estando as circunstâncias elementares indubitavelmente conexas, por
influírem na produção de prova da presente notícia de fato. Além disso, pondera, por certo não
poderiam os fatos serem contemporâneos ou posteriores à deflagração da Operação Orion, tendo
em vista a antecedência lógica dos fatos à investigação. 5. Como ressaltado pela Procuradora da
República  suscitada,  titular  do  6º  Ofício  Criminal  da  PR/ES,  o  Procedimento  nº  0500303-
35.2016.4.02.5001, de acordo com informação de fl. 3, é resultado do desmembramento do IPL nº
0685/2013-4  SR/DPF/ES e fora instaurado para apurar delito de lavagem de dinheiro, decorrente
das atividades ilícitas perpetradas pelos responsáveis da empresa TELEXFREE. Restou, também,
esclarecido  que  a  Operação  Orion  é  objeto  do  IPL  nº  685/2013-4  (Autos  nº  0000273-
28.2014.4.02.5001),  instaurado  para  apurar  crimes contra  o  Sistema Financeiro  Nacional  que
teriam  sido  cometidos  pelos  sócios-administradores  da  TELEXFREE.  6.  Verte  dos  autos,
entretanto, que a Procuradora da República titular do 6º Ofício Criminal, aderindo à representação
da autoridade policial formulada no bojo da Operação Orion, encaminhada através do Ofício nº
1377/2015 (IPL nº 0685/2013-4  SR/DPF/ES), requereu o desmembramento das investigações em
curso no referido IPL, a fim de que fossem instaurados outros dois inquéritos policiais, destinados
a apurar os crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas, para que eventual delonga na
investigação  de tais  delitos  não prejudicasse a conclusão do apuratório  principal,  envolvendo
também a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. 7. Observe-se que, conforme a
Portaria nº 77-PR/ES, de 12/03/2015, concernente aos delitos de lavagem de dinheiro, já existe
Representação Fiscal para Fins Penais (nº 15586.720368/2014-35) especificamente relativa aos
crimes  tributários  conexos  à  investigação  principal,  cujos  créditos,  todavia,  ainda  não  foram
definitivamente  constituídos.  No  presente  feito,  a  averiguação  compreende  apenas  os  anos-
calendários de 2012 e 2013, tratando-se, pois, como destacado pela Procuradora da República
suscitada, de fatos pontuais, alusivos a crimes de sonegação fiscal, sem conexão, a princípio,
com os fatos objeto da denominada Operação Orion. 8. Tanto é assim que foi distribuído ao 2º
Ofício Criminal da PR/ES o IPL nº 0000740-70.2015.4.02.5001, instaurado a partir de expediente
da Receita Federal do Brasil no Espírito Santo encaminhando cópia integral dos autos da RFFP nº
15586.720091/2014-41, para apuração de suposta prática dos crimes descritos nos arts. 168-A e
337-A do CP envolvendo a empresa TELEXFREE. 9. Sabe-se, ademais, que o crime de lavagem
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é autônomo quanto ao conteúdo e à forma em relação ao crime antecedente. A própria Lei nº
9.613/98, em seu art. 2º, prevê a separação dos processos. Apenas em casos especiais, quando
se mostre adequado à espécie, é que se poderá ordenar a investigação e a tramitação conjunta.
Isso pode acontecer, em especial, na hipótese do art. 76, inc. III, do CPP quando houver conexão
probatória, o que, como dito, não é o caso dos autos. 10. Fixação da atribuição do do titular do 2º
Ofício Criminal da PR/ES, ora suscitante, para prosseguir na persecução penal quanto aos fatos
objeto da RFFP nº 15586.720419/2015-18.

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

161. Processo: 1.22.020.000247/2016-41 Voto: 8512/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  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,
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 Vara  do  Trabalho  de Cataguases/MG para  apurar  possível  crime de
frustração  de  direito  trabalhista,  previsto  no  art.  203  do  CP,  perpetrado  em desfavor  de  ex-
funcionário  de  companhia  industrial  estabelecida  naquela  localidade.  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições, aduzindo orientação jurisprudencial
(TRF-1ª Região) no sentido de que eventual crime contra a organização do trabalho, no caso, é de
competência  notadamente  estadual.  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, facultando-se ao Procurador da
República oficiante a oportunidade de verificar a ocorrência de eventual pagamento de verbas que
possa ensejar o arquivamento do feito, se assim entender pertinente.

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.

162. Processo: 1.00.000.018719/2016-17 Voto: 8514/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
AFASTADA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. 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 25 (vinte e cinco) sementes de
maconha (Cannabis sativa L.),  supostamente importadas da Bélgica por pessoa residente em
Teresópolis/RJ.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,
consignando que a aquisição de sementes de maconha não configura início de execução, mas
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mero ato preparatório impunível, pelo não haveria se falar em punibilidade da conduta. 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. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º
6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Verte dos autos,
nesse cenário, 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.  7.
Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal quanto à prática do crime de
tráfico de substância entorpecente.

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

163. Processo: 1.00.000.018721/2016-96 Voto: 8500/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO 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. Representação Criminal instaurada para
apurar  suposta  prática  do  crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  CP,  em virtude  da
apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 1.299,70 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e
setenta centavos) em poder de três investigados, efetuada pela Receita Federal do Brasil  em
abordagem realizada no município de Santana do Livramento/RS. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando
que o valor dos tributos iludidos corresponde a R$ 649,85 (seiscentos e quarenta e nove reais e
oitenta e cinco centavos). 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS discordou
das razões expendidas pelo órgão ministerial por entender, no caso, inaplicável o princípio da
insignificância quanto a dois investigados. 4. Notícia de que esses investigados (P.C.S. e R.S.S.)
possuem outros processos administrativos em virtude da prática de infrações da mesma natureza.
Circunstância  que  se  revela  penalmente  relevante.  5.  Precedentes  do  STF,  do  STJ  e  da  2ª
CCR/MPF. 6. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

164. Processo: 1.29.014.000238/2016-88 Voto: 8229/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: POCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART.
334. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). NOTÍCIA DE REITERAÇÃO
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DA CONDUTA DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO INCIDENTE NA HIPÓTESE.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do
crime  de  descaminho,  previsto  no  art.  334  do  Código  Penal,  em  virtude  da  apreensão  de
mercadorias de origem estrangeira avaliadas em R$ 1.310,50 (um mil, trezentos e dez reais e
cinquenta  centavos),  efetuada  pela  Receita  Federal  do  Brasil  em  abordagem  realizada  no
município de Lajeado/RS. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito  com  base  no  princípio  da  insignificância,  ressaltando  que  o  valor  dos  tributos  iludidos
corresponde  a  R$ 502,86  (quinhentos  e  dois  reais  e  oitenta  e  seis  centavos).  3.  Notícia  de
reiteração da prática delitiva (registro de mais seis procedimentos administrativos com apreensão
de mercadorias). Circunstância penalmente relevante. 4. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª
CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

165. Processo: SPF/BA-01209/2015-INQ Voto: 8478/2016 Origem: GABPRM003-SCNJ - 
SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática de fraude em homologação de rescisão
de trabalho  no  âmbito  do  Sindicato  dos  Empregados  no  Comércio  de  Feira  de  Santana/BA.
Notícia de que a assinatura e os carimbos apostos nos TRTC's não seriam do representante da
entidade sindical. Possível crime de falsidade documental. CP, art. 298. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33).  Eventual prática ilícita  em detrimento de filiados ou do próprio
sindicato,  pessoa  jurídica de direito  privado.  Inexistência  de lesão direta  a  bens,  serviços  ou
interesses  da  União  ou  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação do
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

166. Processo: SRPF-AP-00200/2015-INQ Voto: 8188/2016 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência de estelionato majorado tentando
(CP, art. 171, §3º, c/c art. 14, II). Representante de empresa privada que teria oferecido a Prefeito
Municipal uma proposta de compra de créditos previdenciários da empresa, os quais poderiam ser
aproveitados para compensação de contribuições previdenciárias devidas pelo município. Prefeito
advertido pela DRFB/AP acerca do caráter duvidoso da proposta, que mais parecia um golpe,
sendo orientando a não aceitá-la.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR). Circunstâncias fáticas que denotam a possível ocorrência do crime de estelionato majorado
tentado contra o município. Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé e do patrimônio de ente
público  municipal.  Inexistem  indícios  de  envolvimento  de  servidores  federais  no  eventual
cometimento do delito relatado. Ausência 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.
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167. Processo: 1.14.000.003181/2016-51 Voto: 8470/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita. Advogado que teria
se apropriado indevidamente de quantia pertencente ao seu cliente. CP, art. 168, § 1º, III. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo ao patrimônio e à boa-fé de particular, autor de
reclamatória trabalhista. Inexistência de lesão a bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão de Revisão, de 06/04/2015, unânime). Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

168. Processo: 1.14.002.000262/2016-89 Voto: 8434/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta comercialização de medicamentos sem o registro do órgão competente
ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B, I), em associação de aposentados, pensionistas e idosos. 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.

169. Processo: 1.14.002.000268/2016-56 Voto: 8532/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANVISA para apurar suposta prática
do crime descrito no art. 273, § 1º-B, inc. I. Autuação de um estabelecimento comercial (drogaria)
localizado no município de Campo Formoso/BA por comercialização de medicamentos sem o
registro exigido pela legislação sanitária vigente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar eventual competência da
Justiça  Federal.  Precedentes  do  STJ e  da  2ª  CCR:  CC nº  120.843/SP,  Terceira  Seção,  DJe
27/3/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão de Revisão, 11/5/2015,
unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF 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.

170. Processo: 1.14.004.001914/2016-82 Voto: 8533/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANVISA para apurar suposta prática
do crime descrito no art. 273, § 1º-B, inc. I. Autuação de um estabelecimento comercial (drogaria)
localizado no município de Feira de Santana/BA por comercialização de produtos terapêutico de
origem nacional sem o registro exigido pela legislação sanitária vigente. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar
eventual competência da Justiça Federal. Precedentes do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP,
Terceira Seção, DJe 27/3/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão de
Revisão, 11/5/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição  do  MPF  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.

171. Processo: 1.15.000.002825/2016-56 Voto: 8477/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia formulada pelo Conselho Regional de Serviço
Social, comunicando que inúmeras instituição de ensino estariam oferecendo, de forma ilícita, em
diversas localidades do Estado do Ceará, cursos de graduação em Serviço Social, sem a devida
autorização do Ministério da Educação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). A conduta investigada afeta serviço e interesse do Ministério da Educação, o qual possui a
atribuição para autorizar o funcionamento de instituição de ensino, havendo, pois, legitimidade do
MPF para atuar na esfera cível sob a perspectiva da tutela de interesses coletivos em sentido
amplo. Remessa de cópia do presente procedimento à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão
para conhecimento e providências que entender cabíveis. Contudo, sob a ótica penal, a conduta
em tela  não acarreta  lesão direta  a  bens,  serviços ou interesse  direto  da União ou de suas
entidades.  Os fatos  noticiados podem configurar,  em tese,  crimes de  estelionato e  contra  as
relações de consumo. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio e remessa de cópia do presente procedimento à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão,
nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram  da  votação  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca
Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

172. Processo: 1.18.002.000245/2016-01 Voto: 8474/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANVISA para apurar suposta prática
do crime descrito no art. 273, § 1º-B, inc. I. Autuação de empresa estabelecida no município de
Valparaíso de Goiás/GO por fabricar e comercializar gel higienizador para as mãos, sem o devido
registro exigido pela legislação sanitária vigente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32).  Autuação  da  empresa  investigada  por  comercialização  de  produto  sem  registro  e
determinação  de  recolhimento  em  todo  o  território  nacional.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes 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  de  Revisão,  11/05/2015,  unânime.  Inexistência  de
elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  MPF  para  persecução.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

173. Processo: 1.19.002.000221/2016-14 Voto: 8472/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS-MA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANVISA para apurar suposta prática
do crime descrito no art. 273, § 1º-B, inc. I. Autuação de um estabelecimento comercial (drogaria)
localizado no município de Timon/MA por exposição à venda de medicamentos sem o registro
exigido pela legislação sanitária vigente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32).
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  eventual  competência  da
Justiça  Federal.  Precedentes  do  STJ e  da  2ª  CCR:  CC nº  120.843/SP,  Terceira  Seção,  DJe
27/3/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão de Revisão, 11/5/2015,
unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF 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.

174. Processo: 1.22.001.000455/2016-78 Voto: 8475/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANVISA para apurar suposta prática
do crime descrito no art. 273, § 1º-B, I, do CP. Autuação de empresa estabelecida no município de
Juiz  de  Fora/MG  que  estaria  comercializando  produtos  sem  o  devido  registro  exigido  pela
legislação  sanitária  vigente.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR).
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça
Federal. Precedentes 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 de Revisão, 11/05/2015, unânime.
Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  MPF  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.

175. Processo: 1.23.000.003026/2016-25 Voto: 8641/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada, em Sala de Atendimento ao
Cidadão, por pessoa pertencente à comunidade de remanescentes de quilombo em Marajó/PA.
Relato de agressões, contra integrantes da comunidade quilombola que realizam a extração de
açaí na região, praticadas por jagunços de fazendeiro que se julga dono do produto. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  São  vítimas  das  agressões
noticiadas pessoas físicas que tentam extrair  açaí  na região,  sejam elas quilombolas ou não.
Inexistência  de ofensa direta  a bens,  serviços ou interesse da União,  de suas autarquias ou
empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
MPF para persecução penal. Precedente deste Colegiado (Voto nº 373/2015, Procedimento nº
1.23.000.000158/2014-33, Sessão 612, de 11/02/2015). 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

176. Processo: 1.24.001.000269/2016-64 Voto: 8479/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Polícia Rodoviária Federal dando
conta de que, em 22/09/2016, um bloqueio do Km 108 da BR-104, no município de São Sebastião
de Lagoa de Roça/PB, por parte de manifestantes, teria dado causa a um acidente de trânsito
vitimando gravemente dois menores. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Relato  de  que,  em  virtude  da  interdição  na  rodovia,  uma  motocicleta  trafegava  pelo
acostamento, vindo a colidir com a porta de um ônibus, provocando lesões em dois menores.
Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 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.

177. Processo: 1.24.002.000243/2016-14 Voto: 8471/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira
encaminhado pelo COAF acerca de movimentações bancárias supostamente atípicas por parte de
sócia de uma empreiteira que seria recebedora de depósitos de diversas origem, incompatíveis
com a sua atividade econômica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Período  de  transações  referente  a  01/2008  a  10/2015.  RIF  que  tem  como  alvo  as  pessoas
implicadas  na  apuração  por  ato  de  improbidade  administrativa  objeto  do  Procedimento  nº
1.24.002.000219/2015-96,  instaurado pelo  2º  Ofício da PRM de Sousa/PB para apurar  ilícitos
alusivos a fraudes licitatórias, desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva, uso de
empresas fantasmas e de fachada para lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e falsificação de
documentos  públicos.  Informação  do  titular  do  ofício  de  que  os  fatos  relacionados  com  a
investigada não eram objeto daquele IC, tratando-se, na verdade, de encontro fortuito de provas.
Instauração do presente PIC relativamente a possível crime de lavagem de dinheiro, considerando
tão  só  as  movimentações financeiras  incompatíveis  com a  renda declarada  pela  investigada.
Pesquisa  realizada  pela  SPEA,  não  tendo  o  seu  resultado  indicado  relacionamento  entre  as
empresas  envolvidas  com o  esquema de  fraude  noticiado.  Identificação  apenas de  licitações
vencidas  pela  empresa  investigada,  mas  sem a  utilização  de  recursos  federais.  Carência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

178. Processo: 1.25.005.000728/2016-32 Voto: 8441/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANVISA para apurar suposta prática
do  crime  descrito  no  art.  278  do  CP.  Autuação  de  empresa  estabelecida  no  município  de
Londrina/PR que estaria comercializando, pela internet, produtos sem o devido registro exigido
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pela legislação sanitária vigente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR).
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça
Federal. Precedentes 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 de Revisão, 11/05/2015, unânime.
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 n°
50  2ª CCR). Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF
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.

179. Processo: 1.26.002.000293/2016-19 Voto: 8481/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual a denunciante relata que vem sendo vítima de ameaças por
parte de seu ex-marido,  enfatizando temer pela sua integridade física e pela dos seus filhos.
Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado  nº  32 da  2ª  CCR).  Circunstâncias fáticas  que
apresentam contornos aptos a indicar, se confirmadas, providências previstas na Lei Maria da
Penha (nº 11.340/06). Inexistência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

180. Processo: 1.29.000.002684/2013-33 Voto: 8611/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar desfalque patrimonial ao INSS e ao
SUS,  decorrente  do  pagamento  de  aposentadoria  por  invalidez   causada  por  adoção  de
procedimentos cirúrgicos irregulares  e de futuras indenizações aos pacientes de hospital privado
conveniado com a União. Acordão desta 2ª CCR que deliberou, à unanimidade de votos, na 620ª
Sessão Ordinária, realizada em 11/05/2015, pela não homologação da promoção de arquivamento
dos autos,  entendendo pela  necessidade de análise dos serviços de saúde prestados sob o
aspecto  finalístico  para  a  cogitação  de  eventual  infração  penal  e  pela  designação  de  outro
membro do MPF para prosseguir na investigação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n°  32  da  2a  CCR)  Diligências,  realizadas  posteriormente,  que  afastaram  a  possibilidade  de
prejuízos ao SUS, com o uso indevido de verbas públicas, já que as cirurgias feitas nos pacientes
são  cobertas  pelo  SUS  e  as  quantias  pagas  correspondem  aos  procedimentos  médicos
efetuados.  Ausência  de  indícios  de  possível  estelionato  contra  o  INSS  uma  vez  que  os
pacientes/vítimas de possíveis erros médicos preencheram os requisitos para a aposentadoria por
invalidez ou o auxílio-doença. Supostos erros médicos que demandam um aprofundamento da
investigação  quanto  à  atuação  dos  profissionais  de  saúde  envolvidos.  Fatos  que  afastam  o
interesse da União em busca da persecução penal. 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. Precedentes do STJ:
EREsp 1.388.822/RN, Primeira Seção, DJe 03/06/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1218845/PR,
Primeira  Turma,  Dje  20/09/2012.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

181. Processo: 1.30.001.004302/2016-28 Voto: 8730/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  possível  crime  de  supressão  de  documento,  ocorrida  na  sede  da
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. CP, art. 305. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa que evidencia ofensa a bens, serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para 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.

182. Processo: 1.30.001.005032/2016-72 Voto: 8531/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro, dando conta da possível prática do crime de assédio sexual por parte de representante
de empresa reclamada. CP, art. 216-A. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Circunstâncias fáticas que não revelam ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou
de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  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.

183. Processo: 1.30.001.005065/2016-12 Voto: 8467/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual a noticiante relata suposta ocorrência de furto de água no prédio onde reside,
bem como ter sido vítima de ameaça por parte de um morador do local, além da possível situação
irregular de um cidadão espanhol,  autor de recente ação de despejo movida em desfavor  da
noticiante. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventuais crimes de
ameaça e de furto praticados em detrimento de particular e da Companhia Estadual de Águas e
Esgotos  do  Rio  de  Janeiro.  Menção  a  possível  vencimento  da  cédula  de  identidade  de
estrangeiro. Fato que sequer configura ilícito penal previsto no Estatuto do Estrangeiro (Lei nº
6.815/80). Narrativa que não evidencia ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  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.

184. Processo: 1.30.001.005079/2016-36 Voto: 8534/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANVISA para apurar suposta prática
do crime descrito no art. 273, § 1º-B, inc. I. Autuação de empresa do ramo jornalístico por anunciar
produto para emagrecimento sem registro no órgão sanitário competente. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar
eventual competência da Justiça Federal. Precedentes do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP,
Terceira Seção, DJe 27/3/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão de
Revisão, 11/5/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição  do  MPF  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.

185. Processo: 1.31.000.001528/2014-88 Voto: 8476/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  ocorrência  de  ilícitos
relacionados  com  a  ocupação  da  área  conhecida  por  TD  São  Sebastião,  que  contempla
propriedade  situada  na  área  rural  do  município  de  Alto  Paraíso/RO.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª  CCR).  Oficiada,  a Superintendência  Regional  do INCRA em
Rondônia informou que, desde a ocupação da área em 10/05/2012, são frequentes os conflitos
entre  os  envolvidos  (o  representante,  que  se  apresenta  como  proprietário  das  terras,  e  os
trabalhadores rurais sem terra acampados), com notícia de homicídios, ameças, troca de tiros,
matança de animais, destruição de casas e segurança particular armada. Hipótese de invasão de
imóvel  já  ocupado  e  sobre  o  qual  existe  litígio  acerca  da  propriedade.  Condutas  que  não
apresentam ameaça à titularidade da terra. Caracterização do crime previsto no art. 161 do CP
esbulho possessório cometido contra particular. Inexistência de lesão específica e direta a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

186. Processo: 1.33.009.000163/2016-81 Voto: 8484/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  na  qual  o  denunciante  relata  que,  no  município  de  Fraiburgo/SC,
transportadores agregados a uma companhia de alimentos estariam descumprindo a legislação
trabalhista, forçando motoristas a assinar documentos com valores fictícios. Suposta prática do
crime descrito no art. 297, § 3º, II, do Código Penal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32  2ª CCR). Inexistência de narrativa de um fato específico, delineado, com indicativos de
autoria e de materialidade, de modo a justificar o prosseguimento da investigação. Descrição de
condutas que seriam generalizadas e reiteradas,  concernentes a eventuais  irregularidades de
natureza trabalhista. Ausência de indícios quanto à possível prática de crime contra a organização
do trabalho. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do MPF para
persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR (NF nº  1.23.000.002411/2015-74,  661ª  Sessão de
Revisão, de 03/10/2016, unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério Público do
Trabalho.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

187. Processo: 1.34.003.000454/2016-92 Voto: 8729/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  apropriação  indébita  por  parte  do
Presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro de Bauru, com o auxílio e em
benefício de seus familiares. CP, art. 168. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades.
Eventual  prejuízo  a  interesses  de  particulares.  Súmula  nº  222  do  STJ.  Precedente  do  STJ,
Terceira  Seção:  CC nº  136.611/SP,  DJ  e  29/09/2015.  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.

Outras deliberações(Declínio)

188. Processo: 1.19.000.000844/2016-07 Voto: 8353/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Procedimento administrativo instaurado para apurar notícia de suposto funcionamento irregular de
clínica  de  fisioterapia,  comercializadora  de  próteses  e  órteses  ortopédicas  em desrespeito  à
regulamentação da ANVISA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de
atribuição (Enunciado n° 32  2ª CCR). 1) Informes da ANVISA, com base em inspeção in loco
realizada pela Vigilância Sanitária, dando conta de que o estabelecimento representado funciona
como clínica de fisioterapia, possuindo alvará sanitário municipal para tal atividade, bem como
que  não  se  encontrou  indícios  ou  evidencias  de  que  esse  estabelecimento  produza  ou
confeccione prótese ou órtose nas suas dependências. Falta de justa causa para prosseguir na
persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Expediente  do  Conselho  Regional  de
Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  do  Estado  do  Maranhão  informando  que  a  profissional
fisioterapeuta responsável pela clínica em questão estaria atuando sem o devido registro no órgão
de classe. Possível contravenção penal de exercício ilegal de profissão ou atividade, prevista no
art. 47 do Decreto-Lei nº 3.688/41. 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

189. Processo: 1.24.000.000526/2016-78 Voto: 8732/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS
POR LEI TRABALHISTA. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO N° 32  2ª
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CCR) COMPETÊNCIA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME PREVISTO NO ART.
203  DO  CP.  O  ART.  109,  VI,  PRIMEIRA PARTE,  DA CF/1988  NÃO  PREVÊ  RESSALVAS,
ABARCANDO TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.  REMESSA  DOS  AUTOS  AO  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO MPF. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima noticiando
possíveis crimes contra a organização do trabalho por parte de empresa privada, consistente em
obrigar os empregados a trabalharem no horário de almoço, em ameaça aos empregados de
demissão, não pagamento do deslocamento dos empregados para o trabalho e pagamento de
apenas  R$  5,00  (cinco  reais)  para  o  almoço.  2.  Na  665ª  Sessão  Ordinária,  realizada  em
07/11/2016,  a  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  deliberou,  à  unanimidade,  pela  não
homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro para dar prosseguimento
à persecução penal.  3.  Cientificado da decisão,  o  Procurador  da República oficiante  interpôs
recurso, alegando, em síntese, que o crime de frustração de direitos trabalhista somente adentra a
competência federal se houver dimensão coletiva do problema, alcançando número considerável
de uma classe de trabalhadores,  e que esse não seria o caso dos autos,  visto que os fatos
delatados não extrapolavam o âmbito das relações trabalhistas entre a empresa e alguns de seus
trabalhadores, de plano, foi declinada a atribuição em favor do Ministério Público Estadual.  4.
Manutenção da deliberação deste Colegiado exarada na 665ª Sessão de Revisão. Remessa dos
autos ao Conselho Institucional do MPF.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/CIMPF  -  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

190. Processo: JF/CE-0004448-28.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 8314/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado a partir  de representação noticiando suposta prática do crime de
supressão de documento (CP, art. 305). Indiciada que rasgou as folhas do passaporte do marido,
por não concordar com uma viagem de turismo que ele faria ao Peru. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se a ocorrência de frequentes brigas do
casal, com a destruição de roupas e objetos, não havendo elementos mínimos a demonstrar que
a indiciada tivesse intenção de suprimir documento, em benefício próprio e em prejuízo alheio
(União), do qual não podia dispor. Elementos que indicam ter a indiciada agido sob domínio de
violenta emoção. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. 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.

191. Processo: JF-STM-0001271-51.2016.4.01.3902-
INQ

Voto: 8502/2016 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURIDICO DA PRM/SANTAREM

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível fraude no saque de valores de contas bancárias
nas  quais  são  movimentados  recursos  do  FUNDEB  e  do  Fundo  de  Assistência  Social  do
município de Placas/PA, atribuída a ex-Prefeito e à ex-Secretaria Municipal de Assistência Social.
CP,  art.  171,  § 3º.  Promoção de arquivamento fundada na inconclusão do laudo grafotécnico
requisitado nos escritos constantes dos cheques questionados, ausência de indícios suficientes
de autoria e emissão de cheques que causou prejuízo relevante à vítima. Discordância do Juízo
da 1ª Vara Federal de Santarém/PA. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93.

78



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

Exame  grafotécnico  que  apresentou  resultado  inconclusivo  em  virtude  da  ausência  dos
documentos originais (quatro cheques nos valores de R$ 130,00, R$ 150,00, R$ 250,00 e R$
150,00). Eventuais convergências gráficas que, segundo o laudo pericial, em razão das limitações
da cópia  fornecida,  são  insuficientes  para  determinar  de forma indubitável  que  tal  assinatura
questionada foi produzida por um dos investigados. Realização, sem êxito, de outras diligências
pela autoridade policial. Ausência de elementos de informação nos autos ou ao alcance de novas
diligências quanto à autoria do delito. 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.

192. Processo: PRM/JAL-3427.2016.000078-7-INQ Voto: 8310/2016 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 Civil  de São
Paulo,  noticiando  a  colocação  em circulação  de  uma  nota  falsa  de  R$  100,00  (cem  reais).
Recebimento  da  cédula  em  estabelecimento  comercial.  CP,  Art.  289,  §  1º.  Revisão  de
arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Caso em que não foi  possível  identificar  quem teria
repassado  a  cédula  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.

193. Processo: SR/DPF/PI-00199/2013-IPL Voto: 8455/2016 Origem: GABPRM1-PAESN - 
PATRICK AUREO EMMANUEL DA 
SILVA NILO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de expediente do Juízo da Vara do Trabalho de Floriano/PI
para apurar possível prática de crime de falso testemunho nos autos de reclamatória. CP, art. 342.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). No bojo da ação trabalhista foi suscitada
possível fraude documental por parte do autor, mormente por divergências entre a suposta data
de posse no cargo de motorista  e a data  de reconhecimento do vínculo empregatício  com a
Prefeitura de Arraial/PI. Laudo de exame documentoscópico que se mostrou inconclusivo quanto à
data de confecção da portaria de nomeação e do termo de posse. IPL nº 009/2010-SR/DPF/PI
arquivado por ausência de materialidade delitiva. Testemunhas arroladas pelo autor que apenas
corroboraram as informações apresentadas na petição inicial e ratificaram que o reclamante fora
admitido no cargo de motorista do município de Arraial/PI. Inocorrência de contradição entre os
depoimentos colhidos em sede de inquérito policial com aqueles prestados perante audiência no
Juízo do Trabalho. 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.

194. Processo: SR/DPF/PI-00425/2016-IPL Voto: 8460/2016 Origem: GABPRM1-PAESN - 
PATRICK AUREO EMMANUEL DA 
SILVA NILO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de roubo qualificado contra uma
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agência dos Correios no município de Eliseu Martins/PI, ocorrido em 27/11/2013. CP, art. 157, §
2º,  I  e II.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc. IV). Diligências realizadas pela
autoridade policial,  que não amealhou indícios da autoria do ilícito investigado, a despeito da
coleta de imagens nas câmeras de vigilância de estabelecimentos vizinhos e da feitura de perícias
papiloscópica e do local do crime. Ausência de elementos de informação nos autos ou ao alcance
de novas diligências quanto à autoria 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

195. Processo: 1.00.000.012309/2016-62 Voto: 8496/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 168, caput, do
CP, em concurso material  com o art.  104 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), ambos em
caráter continuado e agravados pelo art. 59 da Lei nº 6.001/73. Notícia de que comerciantes do
município de Feijó/AC retinham cartões de pagamento de benefícios do INSS/Bolsa-Família, bem
como outros documentos pertencentes a indígenas, tendo por objetivo assegurar o recebimento
de dívidas. Oferecimento de 4 (quatro) denúncias com base em indícios colhidos no curso de
investigações objeto do IPL nº 183/2014, em que deflagrada a Operação Shylock. Promoção de
arquivamento  quanto  a  outros  4  (quatro)  investigados  por  insuficiência  de  indícios  de
materialidade delitiva. Discordância do Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de
Cruzeiro  do  Sul/AC.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP  c/c  art.  62,  IV,  da  LC  nº  75/93.  Como
reconhecido  pelo  próprio  magistrado,  os  materiais  apreendidos,  como notas  promissórias  em
branco sem valor preenchido, notificações de débitos e caderno de anotações (fls. 15-v, 83/87,
110/119  e  91/102),  apreendidos  em seus  comércios  e  residências,  não  são  suficientes  para
relacioná-los à conduta criminosa, ainda mais quando não há vítimas a eles relacionados. Em tais
casos,  frise-se,  não  foram  apreendidos  cartões  de  pagamento  em  poder  dos  investigados.
Insuficiência  dos  indícios  remanescentes  de  autoria  e  de  materialidade  colhidos  na  fase
inquisitória,  como  declarações  dos  próprios  comerciantes  e  do  representante  da  FUNAI  na
localidade. 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.

196. Processo: 1.03.000.001264/2016-99 Voto: 8551/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação anônima, noticiando possível  prática dos
delitos previstos nos arts.  289 e 299 do Código Eleitoral.  Relato  de que prefeito  municipal  e
vereador  teriam  alugado  casa  para  abrigar  jovens  de  várias  cidades  do  Brasil  e  que  eles,
mediante a promessa de vantagens indevida, transferiram seus títulos de eleitor para o município,
votando naqueles candidatos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informes do
Cartório Eleitoral dando conta de que, de todos os jovens apontados na representação, apenas
um encontra-se inscrito naquela zona eleitoral, este com domicílio no município desde de 2008.
Diligências que apontam que nenhum dos eleitores mencionados na notitia criminis inscreveu-se
ou transferiu recentemente seu título de eleitor para a zona eleitoral em questão. Materialidade
delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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197. Processo: 1.04.100.000257/2016-12 Voto: 8451/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima para apurar suposta prática do crime
previsto no art. 299 do Código Eleitoral por parte do Prefeito de Passo do Sobrado/RS e do Vice-
Prefeito e então candidato a Prefeito no pleito de 2016, que estariam cedendo maquinários da
prefeitura  municipal  para  realização  de  obras  em terras  particulares  em troca  dos  votos  dos
eleitores  beneficiados.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Oficiada,  a
Prefeitura  informou  que  o  município  possui  legislação  (Lei  Municipal  nº  1.103/09,  com  as
alterações da Lei nº 1.587/15) que autoriza a prestação de serviços de máquinas e implementos
ao produtor rural em dia com seus débitos tributários, estabelecendo como limite máximo para
cada produtor o total de 10 (dez) horas anuais para serviços de trator agrícola e de 10 (dez) horas
anuais para serviços de retroescavadeira ou escavadeira hidráulica, remunerados na forma de
preço público ou de subsídio público. Oitiva das pessoas supostamente beneficiadas. Afirmação,
em uníssono,  que  fizeram uso  do  serviço  de  máquinas  da  Prefeitura  em suas  propriedades
mediante efetivo pagamento e que tal prestação não foi condicionada ao voto em determinado
candidato nem foi solicitado ou exigido voto em candidato da situação quando da realização dos
serviços. Crime eleitoral não evidenciado. Falta de justa causa para deflagração da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

198. Processo: 1.11.000.000044/2016-76 Voto: 8727/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato contra o INSS, a
partir de relato deduzido por cônjuge de beneficiária indicando a suspeita de que o benefício fora
pago indevidamente a terceiros no período de 09/2013 a 05/2014. CP, art. 171, § 3º. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a autarquia previdenciária informou que não foi
gerado  qualquer  pagamento  para  o  benefício  em  questão  a  partir  da  competência  09/2013.
Irregularidade  não  comprovada.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

199. Processo: 1.11.000.000931/2016-44 Voto: 8529/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Alagoas para apurar possível prática de crime de falso testemunho nos autos de ação proposta
em desfavor do INSS. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais
inconsistências verificadas no depoimento de uma testemunha quanto ao local de residência da
demandante. Ausência de relevância jurídica da declaração supostamente falsa, que em nada
influenciou  na  busca  da  verdade,  não  interferindo  na  atividade  judiciária.  Pedido  julgado
improcedente  em virtude  da carência  de  início  de  prova  material,  pois  todos  os  documentos
apresentados pelo autor referiam-se a terceiros (donos da terra) ou foram produzidos em data
recente.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

200. Processo: 1.11.000.001269/2016-40 Voto: 8726/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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, comunicando possível  ocorrência do crime de estelionato majorado.
Relato  de  fraude  supostamente  praticada  por  advogados  que  estariam  atraindo  pessoas  ao
município de Penedo/AL com a notícia de possibilidade de revisão do FGTS no período de 1999 a
2013. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa apócrifa que
não  aponta  indícios  concretos  acerca  da  eventual  prática  de  atividade  ilícita.  Ausência  de
elementos  de  informação  nos  autos  ou  ao  alcance  de  diligências  quanto  à  autoria  e  à
materialidade do delito. Falta de justa causa para deflagrar 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.

201. Processo: 1.13.001.000015/2015-49 Voto: 8450/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para averiguar suposta possibilidade de delação
premiada  em favor  de um cidadão peruano que seria  o  líder  de uma organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas na região da tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Peru, desarticulada
pela Polícia Federal no âmbito da Operação Ilhas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Notícia de morte por suicídio do possível colaborador, em 08/11/2015, nas dependências
da Penitenciária Federal de Campo Grande. Juntada ao feito da certidão de óbito. Em decorrência
do princípio mors omnia solvit  (a morte tudo apaga),  não existem mais providências a serem
adotadas no presente PIC. Homologação do arquivamento.

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

202. Processo: 1.14.000.000611/2016-82 Voto: 8528/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  possível  ocorrência  do  crime  de  estelionato  majorado.  Recebimento
fraudulento do seguro desemprego. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Ação fiscalizatória realizada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego por
requisição do MPF. Informação do auditor do trabalho de que a empresa funerária noticiada havia
readmitido a funcionária, formalmente, em 21/08/2016. Denúncia apócrifa não confirmada. 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.

203. Processo: 1.14.000.002711/2016-43 Voto: 8457/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão,  na qual  se relata  suposta invasão a dispositivos eletrônicos com a
participação de um grupo denominado Assassins Creeds. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Narrativa  fundada apenas em meras  suspeitas,  sem indicação  de  condutas  que
possibilitem o início de investigação ou de provas acerca das alegações. Hipótese em que não há,
a princípio, providência a ser adotada pelo Ministério Público, tendo em vista que a tentativa de
invasão, que acontece diuturnamente com usuários da internet,  envolveu apenas particulares.
Eventual lesão a direito individual disponível, devendo o noticiante recorrer a um advogado ou
buscar  auxílio  junto  à  Defensoria  Pública  Estadual.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

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

205. Processo: 1.14.000.003220/2016-10 Voto: 8219/2016 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
contra  um carteiro,  ocorrido no bairro  de Pero Vaz,  Salvador/BA,  em 26/09/2016. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme se extrai da documentação acostada ao
feito,  o  carteiro  da  EBCT não  foi  capaz  de  reconhecer  os  autores  do  delito  ou  de  fornecer
características biométricas suficientes para viabilizar a sua posterior identificação. Ausência de
linha investigativa apta a revelar a autoria do crime. Homologação do arquivamento.

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

206. Processo: 1.16.000.003500/2016-53 Voto: 8458/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL
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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, relatando suposta divulgação, na página inicial do YouTube, de vinhenta
contendo vídeo de cunho sexual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação
de que a denúncia não apresenta elementos suficientes para deflagar uma investigação, pois a
imagem  constante  dos  autos  não  revela  indicativo  algum  de  que  se  trata  de  criança  ou
adolescente. Inviabilidade de se aventar a eventual prática do crime descrito no art.  241-A do
ECA. Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir
na persecução. Homologação do arquivamento.

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

207. Processo: 1.17.000.001843/2016-46 Voto: 8453/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Procuradoria Federal do INSS em Vitória/ES
para apurar suposta tentativa de crime de estelionato majorado. CP, art. 171, § 3º c/c art. 14, II.
Apresentação de atestado de permanência carcerária falsificado para instruir pedido de renovação
do benefício de auxílio-reclusão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação
de que se trata de cópia de um documento original, com assinatura aposta sobre a assinatura
original.  Falsificação grosseira verificada, de pronto,  pela servidora da agência da Previdência
Social  em Cariacica/ES.  Eventual  prática  de crime impossível  por  absoluta  impropriedade do
objeto, em que não se pune sequer a tentativa. Carência de potencialidade lesiva. Precedente da
2ª CCR:  NF nº  1.35.000.001201/2016-29,  659ª  Sessão de Revisão,  de 19/09/2016,  unânime.
Homologação do arquivamento.

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

208. Processo: 1.20.000.001641/2016-17 Voto: 8724/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima para apurar a prática de compra de
votos no município de Cuiabá/MT, supostamente ocorrida no gabinete de Deputado Estadual em
favor de candidato a Prefeito nas eleições de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Conforme  o  teor  da  Informação  nº  1142/2016,  equipe  de  policiais  federais  realizou
diligências com o intuito de averiguar a veracidade do fato noticiado, alusivo à suposta compra de
votos nas dependências da Assembleia Legislativa. Monitoramento da movimentação no gabinete
do parlamentar mencionado. Oitiva de servidores que pudessem indicar eventual ilícito eleitoral.
Ausência de indícios mínimos aptos a justificar a instauração de inquérito policial ou a realização
de novas diligências. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir
na apuração. Homologação do arquivamento.

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

209. Processo: 1.23.000.003602/2016-34 Voto: 8218/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 07ª Vara do Trabalho de Belém/PA
para apurar possível prática de crime de falso testemunho nos autos de reclamatória. CP, art. 342.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais  inconsistências  verificadas no
depoimento de uma testemunha quanto a altura de torres de um empreendimento imobiliário.
Juízo que, na própria ata de audiência, asseverou que a testemunha em questão estava faltando
com a verdade ao dizer que cada torre, de um prédio de 04 (quatro) andares, possuía menos de
03 (três)  metros de altura,  razão pela qual  tal  depoimento não serviria  como meio de prova.
Ausência de relevância jurídica da declaração supostamente falsa, que em nada influenciou na
busca da verdade, não interferindo na atividade judiciária. 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.

210. Processo: 1.28.000.001881/2016-15 Voto: 8454/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  dos  crimes  de  evasão  de  divisas,
estelionato e lavagem de capitais por parte de cidadão sueco e de sua esposa, responsáveis por
empreendimentos situados na localidade de Barra de Cunhaú, em Canguaretama/RN. Suposta
venda de unidades a cidadãos estrangeiros, com pagamentos na Suíça, e recompra mediante
coação e fraude em documentos de cartório. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Pesquisas e diligências realizadas pela Polícia Federal. Ausência de indicativos de que o casal
investigado  estaria  alienando  imóveis  no  Brasil  e  posteriormente  recebendo  pagamentos  no
exterior sem a devida declaração ao Banco Central. Registros de compra e venda das referidas
unidades  encaminhadas  pelo  Ofício  Único  de  Registros  e  Notas  da  Comarca  de
Canguaretama/RN. Inexistência de registros criminais junto à congênere da Interpol na Suécia, na
Suíça e no Reino Unido em desfavor dos investigados. Expediente já remetido à Receita Federal
para análise de eventual início de ação fiscal. Materialidade delitiva por ora não evidenciada. Falta
de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

211. Processo: 1.29.002.000454/2016-62 Voto: 8263/2016 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. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Casos em que 1) o último saque indevido ocorreu há mais
de 12 (doze) anos, restando extinta a punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, III) ou 2) as parcelas de benefício previdenciário foram recebidas há
muitos anos, mediante a utilização de cartão magnético e os segurados não possuíam procurador
ou  representante  legal,  não  existindo  indícios  mínimos  de  autoria  e  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual, ou 3) o recebimento indevido é de no máximo 03 (três)
parcelas de benefício previdenciário após o óbito dos titulares, o que evidencia a inexistência de
dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS, isso porque os valores sacados
indevidamente são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do
titular  do  benefício.  Cumprimento  da  Orientação  nº  04  da  2ª  CCR/MPF.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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212. Processo: 1.29.002.000462/2016-17 Voto: 8264/2016 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. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Casos em que 1) o último saque indevido ocorreu há mais
de 12 (doze) anos, restando extinta a punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, III) ou 2) as parcelas de benefício previdenciário foram recebidas há
muitos anos, mediante a utilização de cartão magnético e os segurados não possuíam procurador
ou  representante  legal,  não  existindo  indícios  mínimos  de  autoria  e  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual, ou 3) o recebimento indevido é de no máximo 03 (três)
parcelas de benefício previdenciário após o óbito dos titulares, o que evidencia a inexistência de
dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS, isso porque os valores sacados
indevidamente são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do
titular  do  benefício.  Cumprimento  da  Orientação  nº  04  da  2ª  CCR/MPF.  Homologação  do
arquivamento.

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

213. Processo: 1.29.002.000476/2016-22 Voto: 8530/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de furto de uma escada velha, sem
número de patrimônio,  do pátio da Receita Federal  do Brasil  em Caxias do Sul,  no início da
madrugada do dia 03/08/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Imagens do
fato  capturadas  pelo  sistema  de  segurança,  por  meio  das  quais  é  possível  observar  dois
indivíduos pulando a cerca, pegando a escada e saindo sem nenhum percalço. Registro, porém,
que  não  permitiu,  com  clareza,  a  identificação  dos  agentes  criminosos.  Ausência  de  linha
investigativa capaz de desvendar a autoria delitiva. Inexpressividade da lesão jurídica provocada
pelo ilícito. Homologação do arquivamento.

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

214. Processo: 1.30.001.004777/2016-14 Voto: 8459/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  relatando  suposta  prática  do  crime  de  reprodução  de  material
pornográfico envolvendo criança, por meio de publicação do conteúdo em rede social. ECA, art.
241-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Mídia digital  encartada nos autos
mostra uma filmagem caseira com 22'' de duração, em que a mãe ou pessoa próxima da família
encontra-se  agachada  simulando  uma  dança  no  estilo  funk  carioca.  Embora  com conotação
sensual, revela-se extremado interpretar como pornográfico os poucos segundos em que o bebê,
que aparenta ser um menino com menos de dois anos de idade, de fralda, ensaia uma dança com
pessoa que parece ser a sua mãe ou parente próxima da família. Caso em que não há como
concluir  que  os  atores  envolvidos  na  encenação  ou  na  divulgação  da  imagem  tenham  sido
movidos pelo propósito libidinoso, voltado à satisfação da lascívia, ou com fins primordialmente
sexuais,  como dispõe o ECA. Dolo não evidenciado. 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.

215. Processo: 1.34.001.003558/2015-98 Voto: 8356/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Noticia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  apócrifa  apresentada  em  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, na qual se aponta possíveis práticas ilícitas por parte de executivos de
empresa  de  tecnologia  da  informação,  que  estariam  demitindo  empregados  brasileiros  e  os
substituindo  por  trabalhadores  estrangeiros  com  a  intenção  e  de  não  recolher  os  encargos
devidos. Relato de que na empresa há chineses trabalhando em condições degradantes. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação da Polícia Federal informando que já
houve investigação em relação a empresa objeto da representação na qual não se comprovou
qualquer  ilicitude  no  procedimento  de  seus  administradores.  Relatório  de  Fiscalização  do
Ministério  do  Trabalho  e  Previdência  Social  que  atestou  a  inexistência  de  irregularidades.
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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

216. Processo: 1.34.009.000362/2016-52 Voto: 8738/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  do  Juízo  da  Vara  do  Trabalho  de
Presidente Venceslau/SP, que reconheceu o pagamento de verbas de natureza salarial pagas por
fora  ao  reclamante.  Possível  crime  de  sonegação  previdenciária.  CP,  art.  337-A.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No tocante às contribuições previdenciárias, constou
da sentença o reconhecimento do crédito existente em virtude das verbas de natureza salarial
exclusivamente decorrentes do decreto condenatório. Em relação às contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores pagos e não declarados em tempo ao fisco para composição da base
de cálculo, entretanto, consignou expressamente o Juízo sentenciante que os cálculos deverão
ser elaborados pelo INSS, cabendo à União promover a sua execução. Expedição de ofícios pelo
Juízo do Trabalho à Receita Federal do Brasil e ao INSS. Representação Fiscal para Fins Penais
a ser oportunamente encaminhada ao Ministério Público Federal em caso de constatação de ilícito
penal. Constituição definitiva do crédito tributário, por ora, não verificada. Natureza material do
delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento..

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

217. Processo: 1.34.015.000509/2016-25 Voto: 8449/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de abuso de autoridade por parte
de perito nomeado pelo Juizado Especial Federal Cível de São José do Rio Preto/SP, que teria se
recusado a realizar  perícia  na autora de ação proposta em desfavor  do INSS em virtude da
existência de arguição de suspeição e pela insistência do patrono da parte em participar do ato
pericial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Apresentação de petição com as
razões que levaram o perito nomeado a adiar a perícia designada para 29/03/2016. Ato privativo,
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a ser praticado somente entre médico e periciando (paciente), exceto nos casos previstos em lei.
Relato de embaraços criados pelo patrono da parte no decorrer  de outras perícias,  seja com
relação à intimidade do periciando, seja quanto ao desenvolvimento do ato em si.  Respeito à
liberdade profissional do perito e ao direito à intimidade do periciando. Observância do Código de
Ética Médica. Adiamento ou recusa motivada no caso, inclusive, pela arguição de suspeição e
pedido alternativo do advogado para participar do ato. Inexistência de juízo acerca da condição
física ou moral da autora da ação. Crime de abuso de autoridade não caracterizado. 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.

218. Processo: 1.34.024.000174/2016-36 Voto: 8728/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem  tributária.  Diferenças
constatada  entre  os  valores  de  Imposto  de  Renda  Retido  na  Fonte   IRRF  informados  nas
Declarações de IRRF  DIRF, os valores de IRRF recolhidos por meio de DARF e os valores
informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais  DCTF, relativas aos anos-
calendário 2011 e 2013. Lei nº 8.137/90, art. 1º, caput, e 2º, inc. II. Revisão de arquivamento (LC
n°  75/93,  art.  62,  IV).  Crédito  tributário  apurado  no  montante  de  R$  6.783,22.  Consoante
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância
aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, nos termos do disposto no
art.  20  da  Lei  nº  10.522/02.  Precedentes  do  STJ:  EREsp  1230325/RS,  Terceira  Seção,  DJe
05/05/2015; AgRg no RHC 54.568/SP, Quinta Turma, DJe 15/05/2015; HC 307.791/SP, Quinta
Turma, DJe 17/03/2015; AgRg no REsp 1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. Ressalva do
entendimento pessoal do Relator. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

219. Processo: 1.00.000.012075/2016-53 Voto: 8492/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  E  DE  USO  DE
DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS.  CE,  ARTS.  350  E  353.  MPF:  OFERTA DE
DENÚNCIA EM DESFAVOR APENAS DO RESPONSÁVEL PELA INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO
FALSA. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO INDIRETO, SEGUNDO O JUÍZO ELEITORAL. CPP,
ART.  28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NECESSIDADE  DA  COLHEITA  DE  OUTROS
ELEMENTOS  PARA  EVENTUAL  DENÚNCIA  CONTRA  INVESTIGADA  QUE  FEZ  USO  DE
DOCUMENTO FALSO PARA TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL.  HIPÓTESE DE
ARQUIVAMENTO INDIRETO EXPRESSAMENTE REFUTADA PELO PROMOTOR ELEITORAL.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Ação
Penal instaurada pela suposta prática do crime previsto no art. 350, caput, da Lei nº 4.737/65 em
virtude  da  inserção  de  informação  falsa  em documento  particular  (declaração  de  residência)
visando  fins  eleitorais.  2.  Segundo  consta  da  peça  acusatória,  o  denunciado  teria  subscrito
declaração informando que a eleitora investigada residia em sua própria casa, no município de
Itapeva/MG, desde março de 2015. Após diligências de servidores da Justiça Eleitoral, verificou-se
que no local indicado residiam apenas o denunciado e os seus parentes, evidenciando a falsidade
da declaração.  3.  Ao  ser  ouvido,  o  denunciado  confirmou  os  fatos,  reconhecendo que  havia
subscrito o documento a fim de possibilitar a transferência do domicílio eleitoral da investigada
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para  o  município  de  Itapeva/MG.  4.  O Juízo  da  58ª  Zona Eleitoral  de  Camanducaia/MG,  ao
receber os autos, a despeito da regularidade da denúncia, consignou que o crime imputado é
daqueles cuja natureza exige uma 'via de mão dupla', ou seja, o cometimento de um crime por um
agente acarreta necessariamente o cometimento de um crime correspondente por outro agente,
os  quais  são  chamados  de  crimes  bilaterais,  ou  ainda,  em certas  circunstâncias,  crimes  de
concurso necessário. Segundo o magistrado, se, de fato, o denunciado praticou o delito previsto
no  art.  350  do  Código  Eleitoral,  aquele  que  se  beneficiou  da  conduta  (no  caso,  a  eleitora
investigada) praticou, necessariamente a conduta do art. 353 do mesmo diploma legal. 5. Com
nova vista dos autos, o Promotor de Justiça Eleitoral deixou explicitado que a não inclusão da
eleitora  investigada na denúncia  ofertada não  configura,  em absoluto,  arquivamento  implícito.
Aduziu que a conduta de fazer  uso de documento falsificado,  apesar de pressupor um delito
anterior (falso), representa um comportamento independente. Além disso, a responsabilidade pela
inserção de declaração falsa independe do uso desse documento, bem como prescinde da sua
responsabilização conjunta. Até porque considerada a independência e relativa autonomia entre
os comportamentos tipificados nos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral, pode existir a necessidade
da colheita de outros elementos de prova para a devida responsabilização do agente que se
utiliza desse documento. 6. O Juízo Eleitoral, por sua vez, houve por bem receber a denúncia e,
considerando que a manifestação ministerial  importava em arquivamento indireto em favor da
eleitora investigada, encaminhou os autos ao Procurador Regional Eleitoral, a teor do art. 28 do
CPP. 7. Sabe-se que, na peça inicial acusatória, se o órgão ministerial tem o conhecimento dos
fatos em toda a sua extensão e não inclui algum investigado ou deixa de imputar-lhe determinada
prática ilícita, presume-se que não existam indícios suficientes de autoria ou materialidade delitiva
aptos a viabilizar a deflagração da ação penal, surgindo, então, a figura do arquivamento implícito.
8. Ocorre, entretanto, que no ordenamento jurídico, não há dispositivo legal que discipline esse
tipo  de  arquivamento.  Ao  contrário,  o  art.  28  do  CPP determina  que  tal  manifestação  seja
expressa.  9.  Mas, frise-se,  esse não é o caso vertente.  Cumpre enfatizar  que o Promotor de
Justiça  Eleitoral  deixou  claro  não  ter  promovido  qualquer  arquivamento  em  relação  a  outra
envolvida no fato, ressaltando em sua manifestação que pode existir a necessidade da colheita de
outros  elementos  de  prova  para  a  devida  responsabilização  do  agente  que  se  utilizou  do
documento falso, considerada, aqui, a relativa autonomia entre as condutas tipificadas nos arts.
350  e  353  do  Código  Eleitoral.  10.  Cabe  ao  titular  da  ação  penal,  dessa  maneira,  realizar
diligências  mínimas  capazes  de  elucidar  as  circunstâncias  da  utilização  de  documentação
ideologicamente falsa para justificar a transferência do domicílio eleitoral, mesmo porque o crime
praticado pelo denunciado independe do cometimento do suposto crime de uso de documento
falso. 11. Devolução dos autos ao Promotor de Justiça Eleitoral para que, após a realização das
diligências necessárias, ofereça a denúncia ou promova o arquivamento, de forma expressa e
fundamentada quanto à segunda investigada.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
ao Promotor de Justiça Eleitoral para que, após a realização das diligências necessárias, ofereça
a denúncia ou promova o arquivamento, de forma expressa e fundamentada quanto à segunda
investigada, termos do voto do(a) relator(a).

220. Processo: 1.15.000.002824/2016-10 Voto: 8221/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando a possível prática da contravenção penal de exercício ilegal da profissão
(art.  47  da  Lei  nº  3.688/41)  por  ex-participante  do  BBB,  que  estaria  oferendo  programa  de
emagrecimento sem possuir graduação em nutrição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº
32). Eventual ocorrência de contravenção penal. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer
infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

221. Processo: JFCE/SB-2006.81.03.002972-5-INQ Voto: 8699/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE SOBRAL

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297) e de uso de
documento público falso  (CP,  art.  304).  Relato  de  falsificação de Certificados de Registro  de
Embarcação  Costeira  e  posterior  apresentação  de  tal  documento  à  Secretaria  Especial  de
Aquicultura e Pesca  SEAP/CE. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Falsum que foi absorvido pelo seu posterior uso pelo investigado perante órgão estadual. Na linha
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para definição da competência
para processar a ação penal, o órgão responsável pela expedição do documento, servindo como
critério aquele perante o qual esse foi apresentado (CC 108.024/SC, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 11/12/2013). Ausência de ofensa
a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas  públicas  federais.  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério  Público Federal  para  persecução penal.  Homologação do declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

222. Processo: JF/PR/APU-0000232-
18.2010.4.04.7015-IP

Voto: 8717/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
APUCARANA

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

Ementa: IPL. SUPOSTOS CRIMES ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, § 3º) PRATICADO EM
DESFAVOR DA RECEITA FEDERAL E  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171)  PRATICADO EM
DETRIMENTO DE PARTICULARES. MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DO APURATÓRIO À JUSTIÇA
ESTADUAL.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  REMESSA DOS  AUTOS  A ESTA 2ª  CCR
(APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28  DO CPP).  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.  OFENSA A
SERVIÇO  FEDERAL.  PREJUÍZO  QUE  SUPERA  MERO  INTERESSE  PATRIMONIAL.
ATRIBUIÇÃO  DO  MPF  PARA  PERSEGUIR  OS  CRIMES  EXAMINADOS.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA Nº 122 DO STJ NA HIPÓTESE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar supostos
crimes de estelionato majorado praticado em desfavor da Receita federal e de estelionato em
detrimento de particulares, tendo em vista apresentação de declarações falsas de imposto de
renda  pessoa  física  retida  na  fonte   DIRF  atribuídos  a  contador  de  sociedades  empresárias
privadas, que, nos anos de 2006 a 2008, elaborou diversas DIRFs inautênticas, aduzindo que
algumas pessoas eram empregadas dos  ditos  entes  coletivos,  gerando retenção de tributo  e
recolhimento por parte das pessoas jurídicas mencionadas, recebendo o investigado, também,
restituições  do  imposto.  2.  Pedido  de  declínio  do  apuratório  em  Juízo  pelo  Procurador  da
República oficiante, sob alegativa de competência da Justiça Estadual para o exame do feito, por
não afetar a conduta investigada bem, serviço ou interesse direto e específico da União ou de
qualquer de suas entidades, mas, tão só, interesse patrimonial de particulares, já que não houve
reembolso por parte da Receita Federal.  3. Discordância do Magistrado, que indeferiu o pleito
ministerial,  por entender que a Justiça Federal é competente para apreciar a hipótese, já que
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presente  ofensa  a  serviço  da  União  (RFB),  também  sujeito  passivo  do  delito  de  falsum.  4.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (aplicação analógica ao art. 28
do Código de Ritos Penais). 5. Conhecimento da remessa. Arquivamento indireto configurado. 6.
Declínio  inadequado.  7.  Ofensa  a  serviço  federal.  Ainda  que  os  valores  não  tenham  sido
reembolsados pela Receita, houve apresentação dos referidos documentos falsos ao órgão da
União.  Prejuízo  que  supera  mero  interesse  patrimonial.  Atribuição do  MPF para perseguir  os
crimes examinados. Incidência da Súmula nº 122 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese. 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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

223. Processo: JF-AC-0007809-14.2011.4.01.3000-
INQ

Voto: 8791/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estupro contra menor (CP, art. 213 c/c 224). Representação
dando conta que funcionário da FUNAI, indígena, teria assediado sexualmente duas indígenas
menores  de  idade,  as  quais  teriam  sido  coagidas  a  manter  relações  sexuais  em  troca  de
alimentos e outros produtos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos que,
em tese, se deram antes da vigência da Lei nº 12.015/09. Indígenas que à época dos fatos não
eram menores de 14 anos. Negativa das duas supostas vítimas de que teriam sido coagidas a
manter relações sexuais com o investigado. Em relação a uma das menores, tem-se que não
restou comprovado qualquer tipo de envolvimento íntimo, restringindo-se a paqueras por meio de
ligações telefônicas. Quanto a segunda menor, com 15 anos à época, restou demonstrado seu
envolvimento com o investigado, que, porém, teria sido consentido tanto pela menor quanto por
seus pais, haja vista que tal prática faria parte dos costumes da etnia. Após a não homologação
da  promoção  de  arquivamento  por  parte  desta  2ª  CCR,  foram  realizadas  diligências
complementares no sentido de colher depoimento de indígenas citados em outras oitivas. Oitiva
de  uma  das  denunciantes  que,  contrariando  o  teor  da  denuncia  inicial,  confirmou  que  as
acusações ao funcionário da FUNAI teriam se dado em razão do mesmo não prestigiar sua aldeia
com a distribuição de barcos e alimentos, sendo que todas as acusações por ela formuladas
contra o investigado foram um clamor, um pedido de socorro, para que as autoridades dessem
mais atenção às necessidades do povo Yawanawá. Depoimentos que atestam que a denuncia
veiculada contra o funcionário da FUNAI teria se dado em virtude de razões políticas advindas de
disputa de liderança na aldeia. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

224. Processo: JF/CE-0004292-40.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 8665/2016 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 estelionato majorado (Código Penal, artigo 171, § 3º) praticado
em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Realização de saques indevidos de
parcelas de benefício previdenciário, relativamente às competências de 01/2005 a 10/2005, após
o  óbito  do  titular.  Promoção  de  arquivamento  do  apuratório  em  Juízo  pelo  Procurador  da
República oficiante, com amparo na ausência de indícios de autoria delitiva e de lesividade da
conduta perpetrada. Discordância do Magistrado. Remessa dos autos vieram a esta 2ª Câmara de
Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal  (art.  28  do  Código  de  Ritos  Penais
cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/930. Viabilidade do arquivamento com
acolhimento parcial dos fundamentos invocados pelo membro ministerial oficiante. Aplicação do
Enunciado nº 68 deste Colegiado. Benesse foi recebida mediante utilização de cartão magnético,

91



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

sem procurador legal ou representante cadastrado, e sem elementos concretos que permitam
esclarecer  o  responsável  pela  vantagem  indevida,  bem  como  de  diligências  capazes  de
modificarem o frágil panorama probatório atual. Decurso de mais de 11 (onze) anos da data dos
fatos. 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.

225. Processo: JF/CE-0005715-35.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 8718/2016 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 furto (CP, art. 155, caput). Desaparecimento de 01 notebook ,
pertencente ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE, ocorrido na sede do Instituto.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Imagens das câmeras de
segurança não conseguiram identificar o possível autor do delito e os depoimentos colhidos não
lograram êxito na identificação de suspeito. Ausência de elementos mínimos de autoria delitiva.
Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

226. Processo: JF-MOG-0003545-
31.2016.4.03.6133-INQ

Voto: 8714/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/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  310  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC.
IV,  DA  LC  Nº  75/93).  INAPLICABILIDADE  DO  PRÍNCIPIO  DA  BAGATELA  À  ESPÉCIE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento investigatório que foi instaurado para apurar suposta prática de contrabando (CP,
art. 334-A, § 1º , inc. IV), tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de 310 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  310  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.

227. Processo: JF/PCS-0002216-72.2016.4.01.3826-
NOTCRI

Voto: 8664/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
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POÇOS DE CALDAS/MG

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

Ementa: Procedimento investigativo. Possível crime de estelionato majorado tentado (CP, art. 171, § 3º, cc.
o  art.  14,  inc.  II)  ou de falsidade ideológica (CP,  art.  299)  praticado em desfavor  do Instituto
Nacional do Seguro Social  INSS. Preenchimento de formulário com teor falso para recebimento
de benefício de amparo social a idoso (LOAS), em desatendimento ao requisito da renda mensal
per capta familiar inferior a  do salário-mínimo. Beneficiária que teria alegado que seu cônjuge
estaria desempregado para minorar o requisito da renda mensal. Promoção de arquivamento do
apuratório  pelo  Procurador  oficiante,  coma  amparo  na  atipicidade  da  conduta  perpetrada.
Discordância  do  Magistrado,  que  reputou  prematura  a  conclusão  ministerial.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV, cc. o art. 28 do Código de Processo Penal). Diligência.
Quando  do  requerimento  da  benesse,  no  final  de  julho  de  2013,  não  havia,  na  relação  de
contribuições apresentadas pelo extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais  CNIS,
nada referente a julho de 2013, mas, apenas, uma alegação de que a Guia de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social  GFIP daquele mês já teria sido informada. Logo, é
mesmo  plausível  que,  naquela  época,  o  esposo  da  investigada  realmente  estivesse
desempregado.  Ademais,  não há prova nos autos de que a renda percebida pelo  marido da
postulante teria o condão de descaracterizar a situação de miserabilidade social, já que, ainda
com  o  seu  cômputo,  o  grupo  familiar  poderia  ser  caracterizado  como  vulnerável,  sobretudo
porque, em se tratando de LOAS ao idoso, o rendimento de até um salário mínimo percebido pelo
cônjuge (no caso, também um idoso) não deve ser computado para fins de aferição da renda
familiar (inteligência do art. 34, Parágrafo Único, da Lei nº 10.741/2003). Critério econômico do
grupo familiar  que é subjetivo,  já que a jurisprudência pátria  desconsidera,  para obtenção da
graça assistencial, a renda de outro idoso ou deficiente do cálculo da renda econômica familiar.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal  (RE 580963, Relator Min.  Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, Julgado em 18/04/2013, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-225 Divulg.
em 13-11-2013 Public. Em 14-11-2013) e deste Colegiado (Voto nº 1509/2015; Procedimento MPF
nº 1.33.000.001630/2013-28; Sessão: 616ª de 18/03/2015; votação unânime). Não ocorrência do
crime  examinado.  Quanto  à  suposta  falsidade  ideológica,  se  houvesse,  seria  absorvida  pela
tentativa de estelionato. E, conquanto a considerasse autônoma, não ofenderia à fé pública, já
que  as  informações  preenchidas  estão  inevitavelmente  sujeitas  a  posterior  verificação  pela
autarquia, sem indagação complexa e futura. 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.

228. Processo: JF/PR/LON-5007156-
89.2016.4.04.7001-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 8711/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LONDRINA

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

Ementa: Procedimento investigativo. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Representante legal
de  sociedade  empresária  executada  que  teria  sido  intimado  a  apresentar  documentos  que
comprovassem o cumprimento dos depósitos mensais da quantia de 5% do faturamento obtido
pela empresa executada e juntar os documentos que demonstrassem seu faturamento (receita
bruta mensal), tendo, contudo, quedado inerte. MPF: pedido de arquivamento do apuratório em
Juízo ancorado na atipicidade da conduta perpetrada. Discordância do Magistrado. Remessa dos
autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do Código de Processo Penal cc. o
art.  62,  inc.  IV,  da  lei  Complementar  nº  75/93).  Descumprimento  da  ordem  judicial  que
caracterizou, no caso, 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  (art.  774  do  Código  de  Processo  Civil).  Cumulação  que  impede  a
caracterização do crime de desobediência. 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
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caracteriza crime..  Precedente deste Órgão Revisor:  Processo nº 0001207-65.2016.4.03.6107,
julgado 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.

229. Processo: JFRS/SLI-5002713-
71.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8689/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MERCADORIAS.  TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  R$
1.195,27.  MPF:  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REMESSA  DOS
AUTOS  A  ESTE  COLEGIADO.  NOTÍCIA DE  REITERAÇÕES  DE  CONDUTAS  DE  MESMA
NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BAGATELA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
investigatório que foi instaurado para apurar o crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em vista
apreensão de mercadorias de origem estrangeira, em desconformidade com a legislação vigente
no país, com ilusão do pagamento dos tributos devidos no valor de R$ 1.195,27 (um mil cento e
noventa e cinco reais e vinte e sete 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. 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. 6. Contudo, no caso presente, não se afigura possível incidência do referido verbete
devido à notícia de que o investigado possui outros 18 processos administrativos em virtude do
cometimento de crime de mesma natureza.  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.

230. Processo: JFRS/SLI-5002807-
19.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8787/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS
NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALORES INFERIORES AO PATAMAR PREVISTO NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório
instaurado em virtude de Representação Fiscal Para Fins Penais, com o escopo de apurar o crime
de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão de tributos no valor de R$ 612,70. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da
insignificância ao caso. Consignou, ainda, que a habitualidade não seria fator de afastamento da
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insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,  que  entendeu  inaplicável  o  princípio  da
insignificância quando da existência de reiteração delitiva. Revisão de arquivamento (CPP, artigo
28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, Admite-se
o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013). Contudo, no presente caso, não se
afigura possível a sua incidência devido à prática reiterada de delito da mesma natureza pelo
investigado. 5. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja considerado
como destituído de significação penal.  A recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir  o
desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e,
desse modo, impede que o fato se apresente como insignificante perante o Direito. Precedentes
(STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe). 6. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

231. Processo: JFRS/SLI-5002822-
85.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8846/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS
NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALORES INFERIORES AO PATAMAR PREVISTO NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório
instaurado em virtude de Representação Fiscal Para Fins Penais, com o escopo de apurar o crime
de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão de tributos no valor de R$ 403,03. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 0feito, aplicando o princípio da
insignificância ao caso. Consignou, ainda, que a habitualidade não seria fator de afastamento da
insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,  que  entendeu  inaplicável  o  princípio  da
insignificância quando da existência de reiteração delitiva. Revisão de arquivamento (CPP, artigo
28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, Admite-se
o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013). Contudo, no presente caso, não se
afigura possível a sua incidência devido à prática reiterada de delito da mesma natureza pelo
investigado. 5. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja considerado
como destituído de significação penal.  A recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir  o
desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e,
desse modo, impede que o fato se apresente como insignificante perante o Direito. Precedentes
(STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe). 6. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

232. Processo: JFRS/SLI-5002852-
23.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8847/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). TRIBUTOS
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NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALORES INFERIORES AO PATAMAR PREVISTO NO
ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO
(CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93,  ARTIGO 62, INCISO IV).  ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR.
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Investigatório
instaurado em virtude de Representação Fiscal Para Fins Penais, com o escopo de apurar o crime
de descaminho (CP, artigo 334), em razão da ilusão de tributos no valor de R$ 375,48. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aplicando o princípio da
insignificância ao caso. Consignou, ainda, que a habitualidade não seria fator de afastamento da
insignificância.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,  que  entendeu  inaplicável  o  princípio  da
insignificância quando da existência de reiteração delitiva. Revisão de arquivamento (CPP, artigo
28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 4. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, Admite-se
o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013). Contudo, no presente caso, não se
afigura possível a sua incidência devido à prática reiterada de delito da mesma natureza pelo
investigado. 5. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja considerado
como destituído de significação penal.  A recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir  o
desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e,
desse modo, impede que o fato se apresente como insignificante perante o Direito. Precedentes
(STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe). 6. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

233. Processo: JF/SP-0001450-78.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 8713/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). APREENSÃO DE MERCADORIAS
IMPORTADAS,  SEM  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DOS  TRIBUTOS  DEVIDOS  PELA
ENTRADA DOS PRODUTOS NO PAÍS. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO
EM  JUÍZO  ANCORADO  NA  ATIPICIDADE,  POR  NÃO  ESTAR  NÍTIDA  A  ILUSÃO  DO
PAGAMENTO  DO  DIREITO  OU  IMPOSTO  DEVIDO  PELA  ENTRADA,  SAÍDA,  OU  PELO
CONSUMO DA MERCADORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A
ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO
INADEQUADO. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. VALOR
DOS  TRIBUTOS  ILUDIDOS  QUE,  POSSIVELEMENTE,  É  SUPERIOR  A  R$  10.000,00.
INCIDÊNCIA  DO  ENUNCIADO  Nº  49  DESTE  ÓRGÃO  REVISOR.  INAPLICABILIDADE  DO
PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório que foi instaurado a
partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  enviada  ao  Ministério  Público  Federal  pela
Receita  Federal  do Brasil,  para  apurar  suposta prática do crime de descaminho (art.  334 do
Código  Penal,  com  redação  dada  pela  Lei  nº  13.008/2014),  tendo  em  vista  apreensão  de
mercadorias de procedência estrangeira, encontradas em poder do investigado, sem comprovante
da regular importação, a iludir, assim, os tributos devidos pela entrada dos produtos no país. 2.
Consta dos autos que houve apreensão de grande acervo de mercadoria (óculos)  137 (cento e
trinta e sete) quilos, o equivalente a mais de 3.200 (três mil e duzentos) unidades  desprovidas de
regularidade  fiscal,  no  interior  de  imóvel  locado  pelo  investigado,  juntamente  com  cópia  de
contrato de aluguel,  relatório de contagem das mercadorias, além de petição de advogado do
agente perante o Fisco. O investigado foi ouvido, tendo afirmado que, à época da apreensão, não
era ocupante da loja.  Os óculos foram avaliados em R$ 50.297,20 (cinquenta mil  duzentos e
noventa e sete reais e vinte centavos), tanto pela Receita Federal do Brasil, quanto pela Polícia
Federal. Conforme relato de inspetoria, no momento da ação fiscal, o suposto proprietário das
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mercadorias evadiu-se do local, mas os fiscais apreenderam contrato de cessão imóvel figurando
como cessionário  o  investigado.  Ademais,  os bens apreendidos foram identificados pela  RFB
como de origem estrangeira, tendo o cessionário do imóvel declarado não possuir os documentos
fiscais para comprovar a origem das mercadorias. 3. Pedido de arquivamento do apuratório em
Juízo pelo Procurador oficiante, com arrimo na atipicidade, por reputar não estar nítida a ilusão do
pagamento do direito ou imposto devido pela entrada, saída, ou pelo consumo da mercadoria 4.
Discordância  do  Magistrado,  que  indeferiu  o  pleito  ministerial,  assinalando  a  presença  de
materialidade do crime em questão. 5. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão, nos termos do art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei
Complementar  nº  75/93.  6.  Razão  assiste  ao  Julgador.  Arquivamento  inadequado.  7.  Fortes
indícios de autoria e de materialidade delitivas. Valor dos tributos iludidos que, possivelmente, é
superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8. Aplicação do patamar de R$ 20.000,00 pelo STF, tendo
por base a Portaria nº 75/2012 do MF. Discordância do STJ, que entende pela aplicação do valor
de R$ 10.000,00  a teor  do disposto  no art.  20 da Lei  nº  10.552/02.  9.  Incidência,  ainda,  do
Enunciado 49 desta 2ª CCR: Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$
10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta  (61ª  Sessão  de  Coordenação  de
04/03/2013). 10. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

234. Processo: JF/PR/FOZ-5012140-
84.2014.4.04.7002-REPRESCRIM -
Eletrônico 

Voto: 8708/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FOZ 
DO IGUAÇU

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

Ementa: AÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART.  33  CC.  O  ART.  40,  INC.  I,  DA LEI  Nº  11.343/2006.  RECEBIMENTO  DA EXORDIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PELO MAGISTRADO PARA O CRIME PREVISTO NO ART.
334, § 1º, c, DO CP. VISTA AO MPF PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE OFERECIMENTO DE
SURSIS.  INSISTÊNCIA  NA  CAPITULAÇÃO  E  NEGATIVA  DA  PROPOSTA  DO  INSTITUTO
DESPENALIZADOR. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. MATÉRIA NÃO AFETA À
ALÇADA  DESTA  2ª  CCR.  ATUAÇÃO  DEVIDAMENTE  EXARADA  PELO  PROCURADOR
OFICIANTE.  INDEPENDÊNCIA  FUNCIONAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  383  DO  CPP.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Ação penal que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal,
tendo em vista oferecimento de denúncia pela prática do crime previsto no art. 33 cc. o art. 40, inc.
I, da Lei nº 11.343/2006. Recebimento da peça acusatória em 24/02/2015, dada a apreensão de
grande quantidade de medicamentos importados e sem registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  ANVISA, capazes de causar dependência física e psíquica em usuários, conforme Lista
das  Substâncias  Psicotrópicas  Anorexígenas.  2.  Desclassificação da conduta  pelo  Magistrado
para o crime previsto no art. 334, § 1º, c, do Código Penal, com abertura de vista ao Parquet
Federal  para manifestação acerca de oferecimento de suspensão condicional do processo. 3.
Insistência na capitulação e negativa da proposta do instituto despenalizador. 4. Remessa dos
autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 5. Dissenso que recai em torno da tipificação
dos fatos, após oferecimento da denúncia e antes da sentença, hipótese não disciplinada no art.
62 da LC nº 75/93, nem no Código de Ritos Penais. 6. Devida atuação ministerial, no uso de sua
independência  funcional.  Conforme  previsão  legal  disposta  no  art.  383  do  CPP,  quando  da
sentença  (momento  oportuno),  se,  em  consequência  de  definição  jurídica  diversa,  houver
possibilidade de proposta de sursis, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. 7. Se o
Parquet insistir na tipificação e recusar a oferecer o instituto, ao apresentar razões de apelação ao
Órgão Judicial ad quem, cabe, pois, ao Tribunal competente decidir acerca da capitulação delitiva,
e,  dada  a  judicialização  do caso,  ao  final,  então,  o  Membro  ministerial  analisará,  tão  só,  os
requisitos subjetivos para agraciar o agente, ou não, com a benesse mencionada, podendo esta
Câmara Criminal decidir acerca de eventual divergência sobre o atendimento de tais requisitos
subjetivos,  nos moldes do Verbete Sumular  nº  696 da Corte  Maior.  8.  Não conhecimento da
remessa.
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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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

235. Processo: JF-RJ-2014.51.01.027645-0-AP Voto: 8792/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: AÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS
NOS  ARTS.  304  C/C  297,  AMBOS  DO  CP.  RECEBIMENTO  DA  EXORDIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PELO MAGISTRADO PARA O CRIME PREVISTO NO ART.
298 DO CP. VISTA AO MPF PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE OFERECIMENTO DE SURSIS.
INSISTÊNCIA  NA  CAPITULAÇÃO  E  NEGATIVA  DA  PROPOSTA  DO  INSTITUTO
DESPENALIZADOR. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. MATÉRIA NÃO AFETA À
ALÇADA  DESTA  2ª  CCR.  ATUAÇÃO  DEVIDAMENTE  EXARADA  PELO  PROCURADOR
OFICIANTE.  INDEPENDÊNCIA  FUNCIONAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  383  DO  CPP.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Trata-se de Ação penal na qual foi oferecida denúncia pela
prática dos crimes previstos nos arts. 304 c/c 297, ambos do Código Penal. Recebimento da peça
acusatória, dada a apresentação de documentos falsos pelo réu (diploma de conclusão do Ensino
Técnico-Profissional e o histórico escolar) junto ao COREN/RJ. 2. Desclassificação da conduta
pelo Magistrado para o crime previsto no art. 298 do Código Penal,  com abertura de vista ao
Parquet  Federal  para  manifestação  acerca  de  oferecimento  de  suspensão  condicional  do
processo.  3.  Insistência  na capitulação e negativa da proposta do instituto  despenalizador.  4.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 5. Dissenso que recai em torno
da  tipificação  dos  fatos,  após  oferecimento  da  denúncia  e  antes  da  sentença,  hipótese  não
disciplinada  no  art.  62  da  LC nº  75/93,  nem no  Código  de Ritos  Penais.  6.  Devida  atuação
ministerial, no uso de sua independência funcional. Conforme previsão legal disposta no art. 383
do CPP, quando da sentença (momento oportuno),  se,  em consequência de definição jurídica
diversa, houver possibilidade de proposta de sursis, o juiz procederá de acordo com o disposto na
lei. 7. Se o Parquet insistir na tipificação e recusar a oferecer o instituto, ao apresentar razões de
apelação  ao  Órgão  Judicial  ad  quem,  cabe,  pois,  ao  Tribunal  competente  decidir  acerca  da
capitulação  delitiva,  e,  dada  a  judicialização  do  caso,  ao  final,  então,  o  Membro  ministerial
analisará,  tão  só,  os  requisitos  subjetivos  para  agraciar  o  agente,  ou  não,  com  a  benesse
mencionada,  podendo  esta  Câmara  Criminal  decidir  acerca  de  eventual  divergência  sobre  o
atendimento de tais requisitos subjetivos, nos moldes do Verbete Sumular nº 696 da Corte Maior.
8. Não conhecimento da remessa.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

236. Processo: DPF/VGA-00539/2010-IPL Voto: 8758/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURIDICO DA PRM/POUSO 
ALEGRE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  (ART.  62,  VII,  DA LC  N°
75/93). CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS  DE  LAVAGEM.  CONFLITO  NEGATIVO  RECEBIDO  COMO  ARQUIVAMENTO
INDIRETO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO
ALEGRE/MG PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado a
partir de Representação Fiscal  para Fins Penais encaminhada pela Receita Federal do Brasil,
dando conta da ocorrência de crimes contra a ordem tributária (arts. 1º, I, II e V e 2º, I e II da Lei
8.137/90) e possível lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º), praticados por agricultor que
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produzia e revendia batatas de terceiros na CEASA. 2. A partir do confronto da movimentação
bancária e dados lançados na DIRF, foi constatado que o investigado omitiu receitas auferidas
pelo exercício de atividade em sua Declaração de Ajuste Anual referentes aos exercícios de 2005
a  2007,  anos-calendário  2004  a  2006.  Ainda,  vislumbrou-se  a  possível  prática  de  crime  de
lavagem de dinheiro, uma vez que a movimentação financeira realizada pelo investigado seria
muito  superior  a  renda  que  ele  poderia  obter  pela  exploração  de  sua  propriedade.  3.  A
Procuradora da República oficiante na PR/MG, especializada no processamento e julgamento dos
crimes previstos na Lei nº 9.613/98, promoveu o declínio de atribuições à PRM - Pouso alegre, já
que mesmo após a realização de diversas diligências, tais como investigações in loco realizadas
de forma velada,  exame pericial  na movimentação  bancária  no período investigado,  além da
ausência  de  antecedentes  criminais  do  investigado,  não  foi  possível  encontrar  fatos  que
apontassem para a realização de crime antecedente e, consequentemente, para a lavagem de
capitais. 4. O Procurador da República oficiante na PRM  Pouso Alegre suscitou conflito negativo
de atribuições, por entender existentes indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, além
de  linha  investigativa  apta  a  melhor  elucidar  a  prática  do  crime,  como  a  verificação  se  o
investigado possui outras contas bancárias além da já investigada. Remessa dos autos a 2ª CCR.
5. Preliminarmente, conheço do conflito negativo de atribuições e o recebo como arquivamento,
tendo em vista que a procuradoria especializada entendeu não possuir atribuição para atuar no
feito, já que não haveria fatos suficientes para justificar o prosseguimento das investigações para
apurar o possível crime de lavagem de dinheiro. 6. As condutas investigadas foram praticadas
antes  da  entrada  em  vigor  das  alterações  da  Lei  nº  9.613/98,  implementadas  pela  Lei  nº
12.683/12, que revogou o rol taxativo de crimes antecedentes, permitindo a configuração do delito
a partir de qualquer infração penal. Assim, mesmo tendo sido verificado o cometimento de crime
contra a ordem tributária pelo investigado, é vedada seu enquadramento como crime antecedente
ao crime de lavagem de dinheiro, dada a data dos fatos. 7. Nessa esteira, analisando os autos
verifica-se que a procuradoria especializada realizou diversas diligências investigatórias, por longo
período de tempo, e, ainda assim, não obteve êxito em angariar qualquer elementos de prova que
apontassem para  algum crime antecedente  descrito  na  redação original  do art.  1º  da  Lei  nº
9.613/98, justificando o arquivamento quanto ao crime de lavagem de dinheiro. 8. Lado outro,
verificando-se  a  existência  credito  tributário  definitivamente  constituído  pela  administração
fazendária,  e considerando que além da ocorrência de condutas que se subsomem a crimes
materiais contra a ordem tributária (art. 1º, I e II da Lei 8.137/90) há, também, crimes formais (arts.
1º, V e 2º da Lei 8.137/90), que se consumam no momento da prática da ação (anos de 2004 a
2006), percebe-se a iminente prescrição desses últimos, no que o prosseguimento da persecução
penal  quanto  a  tais  crimes  é  medida  que  se  impõe  com  urgência.  9.  Homologação  de
arquivamento quanto ao crime de lavagem de dinheiro e devolução dos autos à Procuradoria da
República no município de Pouso Alegre/MG para o prosseguimento do feito em relação aos
crimes contra a ordem tributária.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação de
arquivamento quanto ao crime de lavagem de dinheiro e devolução dos autos à Procuradoria da
República no município de Pouso Alegre/MG para o prosseguimento do feito em relação aos
crimes contra a ordem tributária, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra.
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

237. Processo: JF/URA-0007844-51.2015.4.01.3802-
INQ

Voto: 8715/2016 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: IPL. SUPOSTOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 299 e 304 DO CÓDIGO PENAL. MPF:
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA INUTILIADE DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL E NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA
PENA EM PERSPECTIVA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA
2ª  CCR  (ART.  28  DO  CPP  CC.  O  ART.  62,  INC.  IV,  DA LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO PELA PENA VIRTUAL.  INDÍCIOS  E
PROVAS  CONCRETAS  E  EVIDENTES  DA  AUTORIA  E  DA  METERIALIDADE  DELITIVAS.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL,
COM URGÊNCIA.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  supostos  crimes dispostos  nos
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artigos 299 e 304 do Código Penal.  2.  Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo
Procurador da República oficiante, com arrimo, em síntese, na inutilidade da persecução penal,
dado o longo lapso decorrido entre a data dos fatos examinados e a presente data, bem como na
ocorrência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  pela  pena  virtual.  3.  Discordância  do
Magistrado. 4. Art. 28 do Código de Ritos Penais cc. o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº
75/93. 5. Por meio de decisão monocrática, o presente procedimento foi enviado à 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão para análise dos crimes mencionados, tendo em vista eventual conexão
com crimes de sua atribuição arquivados nos mesmos autos em Juízo. Aquele Colegiado, todavia,
reputou não haver divergência de entendimento entre o Procurador da República e o Magistrado
no que toca aos crimes de sua atribuição, então arquivados pelo Julgador, de modo que, sem
visualizar conexão com os delitos remanescentes, devolveu o apuratório a esta Câmara Criminal,
para exame da matéria.  6.  Arquivamento inadequado.  7.  Inadmissibilidade da prescrição pela
pena virtual.

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

238. Processo: 1.28.400.000049/2015-16 Voto: 8756/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

239. Processo: DPF/MOC-00356/2014-INQ Voto: 8666/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/MONTES CLAROS

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de contrabando (CP, art. 334) e de posse irregular de arma de
fogo de uso permitido ou de uso restrito (Lei nº 10.826/03, art. 12 ou art. 16). 1) Comercialização
de  120  (cento  e  vinte)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira  importados  irregularmente.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inciso IV). Conforme a Orientação nº 25/2016
desta 2ª CCR, 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.. Requisito objetivo que resta atendido na espécie.
Inexistência de reiteração de conduta de mesma natureza.  Homologação do arquivamento. 2)
Posse  irregular  de  02  (duas)  armas de fogo  artesanais  de uso  permitido  ou de  uso  restrito.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  deste  Colegiado).  O  Estatuto  do
Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes de porte
ilegal de arma de fogo, que continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça (AgRg no CC 130970/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 26/02/2014; CC
45483/RJ,  Rel.  Min  Nilson  Naves,  Terceira  Seção,  DJ  09/02/2005).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade na conduta perpetrada. Inexistência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

240. Processo: 1.13.000.001304/2015-75 Voto: 8667/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  formulada  pela  Federação  dos  Sindicatos  de  Pescadores  e
Pescadoras Artesanais  do Estado do Amazonas  FESINPEAM em desfavor  de presidente de
associação  de  pescadores  artesanais  do  Município  do  Careiro  Castanho/AM,  que  estaria
emitindo, irregularmente, declarações de exercício de atividade rural, para fins de obtenção de
benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, sem ter competência para tanto,
enganando,  também,  os  associados,  que  seriam pessoas  de  parcos  recursos.  Promoção  de
arquivamento  do  apuratório  pelo  Membro  ministerial,  com  amparo  na  ocorrência  de  crime
impossível, por ser o meio empregado absolutamente impróprio para a obtenção da vantagem
indevida, já que o documento adversado apenas pode ser emitido por sindicato ou por colônia de
pescadores, e não por uma associação, nos termos da Instrução Normativa do INSS nº 77/2015.
Recurso da parte. Ausência de modificação das alegativas e de juntada documental. Manutenção
do arquivamento pelos mesmos fundamentos. 1) Suposto crime de estelionato majorado tentado
praticado em desfavor do INSS (CP, art. 171, § 3º, cc. o art. 14, inc. II). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime impossível. Meio empregado para tentativa de obtenção da
vantagem  que  foi  absolutamente  impróprio,  na  dicção  da  IN  nº  77/2015  da  autarquia
previdenciária  e  da  Lei  nº  8.213/91.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Supostos  crimes  de
estelionato  perpetrado  em  desfavor  de  particulares  (CP,  art.  171,  caput).  Prejuízo  que  foi
suportado,  exclusivamente,  pelos  particulares  ludibriados.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e
específico da União,  ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio 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.

241. Processo: 1.20.000.001286/2016-78 Voto: 8684/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação desconexa. 1) Relato de ocorrência de supostos crimes diversos
(tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, construção civil, participação de laranjas, de uma clínica
veterinária,  uso  de  microcâmeras  para  monitorar  tudo,  participação  de  médicos  para  efetuar
cirurgias plásticas que teriam deixado o rosto de uma mulher parecido com o de outra e alusão a
um endereço na região de Cuiabá/MT, com envio de diversas fotos de uma mulher). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Após realização de pesquisa de identificação na
Internet,  se  verificou  o  denunciante  sofre  de  transtornos  psicológicos.  Imputações  criminosas
desconexas e absolutamente indefinidas. Impossibilidade de realização de qualquer diligência.
Ausência  de  elementos  mínimos  necessários  à  deflagração  da  persecução  penal  e,  por
conseguinte, de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento. 2)
Denunciante que já foi preso por agressão à companheira e por mantê-la em cárcere privado, de
modo que as imagens enviadas podem ser da própria vítima. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

242. Processo: 1.29.000.001504/2016-49 Voto: 8719/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 12.683/2012,
ART.  1º).  RIF  ENCAMINHADO  AO  MPF  PELO  COAF.  MOVIMENTAÇÕES  FINANCEIRAS
ATÍPICAS  CONSTATADAS  EM  2014.  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  DO
APURATÓRIO AO MPE.  REVISÃO (ENUNCIADO Nº  32).  DECLÍNIO QUE SE RECEBE,  EM
PARTE, COMO ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MPE
QUANTO À RECICLAGEM DE CAPITAIS COM ANTECEDENTE EM DELITO DE RECEPTAÇÃO
E  AGIOTAGEM.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  QUANTO  AO  DELITO  DE
LAVAGEM COM ANTECEDENTE EM SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. NECESSIDADE
DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS.  DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO MEMBRO DO MPF
OFICIANTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO ÀS INVESTIGAÇÕES (ENUNCIADO N° 69 DESTA
2ª CCR). 1. Notícia de fato que foi instaurada para apurar supostos crimes de lavagem de dinheiro
(Lei nº 12.683/2012, art. 1º), tendo em vista envio ao Ministério Público Federal de Relatório de
Inteligência  Financeira  (RIF)  pelo  Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras   COAF,
informando movimentações financeiras atípicas e incompatíveis com a capacidade econômica,
em contas correntes próprias e de terceiros, pelos investigados, no ano-calendário de 2014. 2.
Relatório de pesquisas. Registro de antecedente criminal em nome de um dos investigados pela
prática do delito de receptação. 3. Promoção de declínio de atribuições do apuratório ao Ministério
Público  Estadual  pelo  Procurador  da  República  oficiante,  sob  alegativa  de  ser  o  crime
antecedente  ao  de  branqueamento  de  capitais  de  competência  da  Justiça  Estadual  e,  por
conseguinte, daquele Parquet a atribuição para apurar a reciclagem. Quanto à lavagem na esfera
federal, aduziu o Membro ministerial que o possível antecedente delito de sonegação tributária
federal esbarra na Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal,  de modo que seria
necessária  a  difusão  do  RIF  à  Receita  Federal  do  Brasil,  para  que  possa  avaliar  o  caso  e
eventualmente  instaurar  procedimento  fiscal.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  (Enunciado  nº  32).  5.  Declínio  que  se  recebe,  em  parte,  como
arquivamento. No mérito, parcial razão assiste ao órgão ministerial atuante. 6. Homologação do
declínio de atribuições do feito ao MPE quanto ao delito de lavagem de ativos com antecedentes
em delitos de competência da Justiça Estadual (no caso, receptação e agiotagem, consoante
dados  do  RIF).  7.  Não  homologação  do  arquivamento  quanto  à  infração  de  lavagem  com
antecedente em sonegações de tributos federais, pois há nos autos fortes indícios de autoria e de
materialidade desses delitos (declarações de imposto de renda ao Fisco divergentes das rendas
auferidas), a ensejar o prosseguimento das investigações pelo Parquet Federal. 8. Recolhe-se no
RIF que: a referida empresa teria apresentado movimentação financeira acima de sua capacidade
financeira, que seria baseada em faturamento médio declarado de R$ 174.906,37/mês. A maior
parte da movimentação seria caracterizada por depósitos diários em espécie em valores abaixo
de R$ 100.00,00, além de TEDs e cartões de débito e crédito. Entre agosto de 2014 e janeiro de
2015,  a  movimentação  total  foi  de  R$  9.578.525,00  na  conta  ().  Os  créditos  somaram  R$
4.815.660,00 ().  Débitos no período somaram R$ 4.762.865,00 e se deram principalmente por
meio de cheques compensados, transferências e pagamentos de títulos, destinados a diferentes
pessoas físicas e jurídicas, sem identificação de valores ()..  9. Logo, não se justifica, a priori,
movimentações financeiras tão vultosas sem informação da respectiva origem de tais recursos,
sobretudo  por  constarem  alguns  dos  investigados  de  outras  comunicações  similares  por
movimentações atípicas de valores significativos. 10. 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
eventuais crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além de contra a ordem tributária), para
arquivar, de forma segura e convincente, os autos deste procedimento. Sequer foi determinada a
expedição  de  ofício  à  Receita  Federal,  antes  de  proceder  ao  arquivamento,  a  fim  de  serem
coletadas  informações  acerca  da  existência,  ou  não,  de  procedimento  fiscal  eventualmente
instaurado  em  nome  dos  investigados,  uma  vez  que  já  pode  haver  crédito  definitivamente
constituído, ou ser o crime fiscal de natureza formal, a prescindir de constituição definitiva, de
modo a se evitar a prescrição penal de tais delitos. 11. Sendo assim, se mostra viável a adoção
das  seguintes  medidas  elucidativas,  sem  prejuízo  da  realização  de  outras  reputadas
indispensáveis: i) requisição à Junta Comercial no RS de cópia do contrato social (e alterações
contratuais) da sociedade referida, a fim de comprovar a composição societária; ii) requisição à
RFB de análise da evolução patrimonial dos sócios de tal ente coletivo, bem como dos terceiros
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beneficiários  e  depositantes  financeiros  (se  necessário,  expedição  de  ofício  ao  COAF,  para
complemento de informações), com dados acerca de procedimentos fiscais já instaurados, e de
fiscalização in loco (auditoria operacional no estabelecimento suspeito);  e iii)  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. 12. Homologação do declínio no que respeita à lavagem
com antecedente  em delito  estadual.  Não homologação do  arquivamento no que concerne à
lavagem com antecedente em sonegações fiscais federais. Devolução dos autos Membro do MPF
oficiante para dar prosseguimento às investigações, nos moldes do Enunciado n° 69 desta 2ª
CCR/MPF.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio no que respeita à lavagem com antecedente em delito estadual e não homologação do
arquivamento  no  que  concerne  à  lavagem com antecedente  em sonegações fiscais  federais.
Devolução dos autos ao Membro do MPF oficiante para dar prosseguimento às investigações, nos
moldes do  Enunciado n°  69 desta  2ª  CCR/MPF.  Participaram da votação  Dra.  Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação do Declínio de atribuição

243. Processo: DPF/RDO/PA-00099/2016-INQ Voto: 8786/2016 Origem: GABPRM2-TNVR - 
TATIANA DE NORONHA VERSIANI
RIBEIRO

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e uso de
documento  falso  (CP,  art.  304).  Particular  preso  em  flagrante  após  apresentar  certidão  de
nascimento falsa no Posto de Identificação da Polícia Civil no DETRAN/PA. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Documento apresentado a órgão estadual. Aplicação da Súmula
546 STJ  A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em
razão da entidade ou órgão ao qual  foi  apresentado o documento público,  não importando a
qualificação  do  órgão  expedidor.  Ausência  de  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e
específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

244. Processo: DPF/VGA-00107/2015-INQ Voto: 8774/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURIDICO DA PRM/POUSO 
ALEGRE

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

Ementa: Inquérito policial. Crimes de furto (CP, art. 155) e estelionato (CP, art. 171). Particular, correntista
da CEF, teria tido seu cartão de crédito furtado, sendo este utilizado pela investigada em compras
no comércio. Informação de que os lojistas que teriam sido ressarcidos. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Diligências.  Oficiada,  a  CEF  informou  que  não  foi
constatado  pela  Centralizadora  Nacional  de  Operações de Cartões  e  Meios  de  Pagamentos,
unidade  da  Caixa  responsável  por  prestar  tais  informações,  nenhuma ocorrência  envolvendo
cartões de crédito da correntista em questão, bem como não sofreu nenhum prejuízo financeiro.
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
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Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

245. Processo: 1.14.000.003031/2016-47 Voto: 8712/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato relatando a prática do delito previsto no art. 273, § 1º-B, I, II e III do CP, por pessoa
jurídica  de  direito  privado,  consistente  em  fabricar  produtos  sem  registro  e  mesclagem  de
medicamentos com outros produtos impróprios ao consumo. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
desta 2ª CCR/MPF). No caso em tela, não se observa indícios de transnacionalidade da conduta
para firmar a 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 Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

246. Processo: 1.14.004.001877/2016-11 Voto: 8789/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de fato. Crime previsto no art. 273, § 1º-B, I e II do CP. Farmácia teria comercializado
medicamento falsificado e sem registro na ANVISA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª
CCR/MPF).  Inexistência de qualquer indício de transnacionalidade. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

247. Processo: 1.15.000.001328/2016-31 Voto: 8686/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Representação.  Relato  de oferta  de diplomas 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.

248. Processo: 1.15.002.000382/2016-49 Voto: 8818/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Relato de suposta destruição de livros didáticos fornecidos pelo
Ministério da Educação à Prefeitura do Município de Juazeiro do Norte/CE. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Diligências.  Livros  aludidos  que  estão
relacionados ao Programa Nacional do Livro Didático, sendo doados às escolas ou às secretárias
de educação, com a intenção de serem aproveitados pelo período de 03 (três) anos. Material,
que, após este período, passa a integrar, em definitivo, o patrimônio da entidade donatária (in
casu, a municipalidade). 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.

249. Processo: 1.16.000.003363/2016-57 Voto: 8702/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Representação
encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando a existência de retenção
indevida de bens de particular.  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.

250. Processo: 1.18.003.000342/2016-85 Voto: 8671/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de comercialização de produtos destinados a fins terapêuticos ou
medicinais (CP, art. 273, § 1º-B, incisos I e II) sem registro junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  ANVISA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Venda que se deu em território nacional. Ausência
de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
a persecução penal. Inexistência de indícios de internacionalidade do delito ou de ofensa direta e
específica  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.  Precedente  do
Superior Tribunal de Justiça (CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje
01/02/2011). 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.

251. Processo: 1.20.004.000067/2016-31 Voto: 8794/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de fraude e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações
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(CP, art. 177). Representação noticiando que diretoria de cooperativa de trabalho médico estaria
gerindo recursos da instituição irregularmente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Caso que não se assemelha aos precedentes desta 2ª CCR que entenderam por
equiparar as operadoras de plano de saúde às instituições financeiras, haja vista que a referida
cooperativa  não  atua  exclusivamente  na  administração  de  recursos  de  terceiro,  possuindo
estrutura hospitalar e médica própria. Inexistência de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
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.

252. Processo: 1.22.010.000281/2016-34 Voto: 8700/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada pela Sala de atendimento ao cidadão para apurar suposto crime de
exercício ilegal da medicina (CP, art. 282). Notícia de que dentista no município de Ipatinga/MG
estaria excedendo os limites das atividades de sua profissão. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

253. Processo: 1.22.010.000299/2016-36 Voto: 8685/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de difamação (CP, art. 139) praticado por meio da Internet. Noticia
de que terceira pessoa estaria se passando pela representante em sala de bate-papo, divulgando
seu número de telefone para encontros com homens casados. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 desta 2ª CCR/MPF).  Crime praticado contra interesse exclusivo de particular.  Ausência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

254. Processo: 1.23.000.002979/2016-76 Voto: 8693/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato  encaminhada  por  meio  da  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  noticiando  a
ocorrência dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129), ameaça (CP, art. 147) e roubo (CP, art.
157).  Representante  alega  que  teve  sua  motocicleta  roubada  pelo  investigado,  tendo  sido
agredido por ele e que sofre ameaças de morte frequentemente pelo fato de o ter denunciado.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Eventuais
irregularidades e prejuízos que foram suportados,  exclusivamente,  por  particular.  Ausência  de
ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas
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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.

255. Processo: 1.24.000.001455/2016-21 Voto: 8763/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato. Supostas irregularidades no
aluguel de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (CP, art. 171, § 2º, I). Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de indícios de irregularidades na
gestão do programa social ou de desvio de verbas federais. Eventual prejuízo em detrimento do
patrimônio e da boa-fé de particulares. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

256. Processo: 1.25.005.000732/2016-09 Voto: 8692/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes contra o consumidor e contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-
B,  incisos  I  e  II,  Lei  8.078/90).  Propaganda e comercialização  de produtos  destinados a fins
terapêuticos ou medicinais sem registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).  Propaganda e venda de
remédio  que  se  deu,  a  priori,  em território  nacional.  Ausência  de  elementos  de  informações
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Inexistência  de  indícios  de  internacionalidade  do  delito  ou  de  ofensa  direta  e  específica  às
atribuições fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça  (CC  104.842/PR,  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  Terceira  Seção,  Dje  01/02/2011).
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.

257. Processo: 1.25.008.000575/2016-01 Voto: 8778/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184, §2°). Apreensão de
DVDs gravados,  supostamente  produzidos  sem a  autorização  dos  titulares  do  direito  autoral.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Mercadorias que estavam expostas à
venda  em  área  urbana,  nas  proximidades  da  zona  de  camelôs.  Inexistência  de  indícios  de
internalização das mídias contrafeitas pelo autuado. Precedente STJ (CC 130.595/PR, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 30/04/2014). Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

258. Processo: 1.26.000.002752/2016-19 Voto: 8697/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  anônima.  Suposta  prática  de  crime  de  tráfico  ilícito  de
entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33). Relato de existência de um possível local utilizado para
distribuição de drogas em favelas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª
CCR/MPF). Inexistência de indícios de transnacionalidade na conduta examinada. Inexistência de
ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

259. Processo: 1.26.001.000399/2016-22 Voto: 8707/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de fato relatando prática de diversas irregularidades praticadas por pessoa jurídica de
direito privado, consistente em ter em depósito medicamentos sem registro na ANVISA (CP, Art.
273, § 1ºB, incisos I e III). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de
qualquer  nota  de  transnacionalidade,  uma  vez  que  os  produtos  foram  apreendidos  em
estabelecimento  comercial.  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.

260. Processo: 1.26.008.000063/2016-08 Voto: 8696/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE S.AG./PALMARE

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  por  meio  de  representação  veiculada  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão noticiando a ocorrência de diversos crimes ocorridos entre particulares como: furto (CP,
art. 155), dano (CP, art. 163), estupro (CP, art. 213), uso de documento falso (CP, art. 304), bem
como tráfico de drogas (Lei 11.343, art. 33). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Representação  fantasiosa  e  confusa  na  qual  não  se  denota  a  existência  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.

261. Processo: 1.27.000.001968/2016-20 Voto: 8673/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da
Comarca de Teresina/PI, com cópia de sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado de
condenação de militar da Marinha por crime de homicídio tentado qualificado. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado n° 32 desta 2ª CCR). Ofício que foi enviado equivocadamente ao MPF.
Competência da Justiça Militar para apreciar o caso. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Militar.

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

262. Processo: 1.29.000.003024/2016-12 Voto: 8688/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Representação. Vítima que relata  ter  realizado negócio jurídico envolvendo a
permuta de sua pequena propriedade rural por um apartamento, mas que não estaria conseguido
efetuar mudança em virtude de tolhimento por parte de grupo de pessoas,  que reivindicam a
posse do referido imóvel. Ainda, há alegação de que o imóvel teria sofrido depredações, tendo a
representante  sido  vítima de  lesões corporais  produzidas  por  um integrante  do grupo  citado.
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.  Prejuízo que foi  suportado,  exclusivamente,  por  particular.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

263. Processo: 1.29.000.003743/2016-33 Voto: 8781/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Representação de particular veiculada por
meio da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando a circulação de e-mail ofertando vaga de
emprego inexistente  mediante  depósito  de  valor  para  cadastramento.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Eventual  prejuízo  em  detrimento  do  patrimônio  de
particular.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

264. Processo: 1.29.020.000113/2016-79 Voto: 8790/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação noticiando a prática do crime de ameaça (CP, art. 147). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ameaça cometida contra 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
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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.

265. Processo: 1.30.001.003339/2016-39 Voto: 8767/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso
(CP, art. 304). Representação de particular noticiando que cidadã norte-americana teria movido
ação de reintegração de posse contra ele, utilizando-se de documentos, em tese, falsificados.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Bem particular.  Documentos apresentados
perante a Justiça Estadual. 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.

266. Processo: 1.30.001.003496/2016-44 Voto: 8690/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  praticado  mediante  obtenção  fraudulenta  de
empréstimo consignado junto a instituição financeira privada, em nome de beneficiário do Instituto
Nacional do Seguro Social  INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 desta 2a
CCR). Banco particular. Prejuízo que foi 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 direta e específica à União ou a qualquer
de  suas  entidades.  Precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (Informativo  nº  432;  CC
125061/MG,  Dje  17/05/2013;  e  CC  122257/SP,  Dj  28/11/2012).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedentes  deste  Colegiado  (Procedimentos  MPF  nos  1.18.000.001307/2016-11;
1.27.000.001042/2016-34; 1.11.001.000344/2015-64; e 1.23.000.002005/2013-40). 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.

267. Processo: 1.33.001.000711/2016-43 Voto: 8721/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  através  da  Sala  de  Atendimento  ao  cidadão.  Representante  relata
comércio  de  ingressos  de  cortesia  da  Oktoberfest  por  grupos  em redes  sociais.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  Carência  de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 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
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declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

268. Processo: 1.34.001.007994/2016-17 Voto: 8672/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes contra o consumidor e contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-
B,  incisos  I  e  II,  Lei  8.078/90).  Propaganda e comercialização  de produtos  destinados a fins
terapêuticos ou medicinais sem registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).  Propaganda e venda de
remédio emagrecedor  que se  deu,  a  priori,  em território  nacional.  Ausência  de  elementos  de
informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Inexistência de indícios de internacionalidade do delito ou de ofensa direta e específica às
atribuições fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça  (CC  104.842/PR,  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  Terceira  Seção,  Dje  01/02/2011).
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.

269. Processo: 1.34.006.000867/2016-47 Voto: 8720/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  através  da  Sala  de  Atendimento  ao  cidadão.  Possível  crime  de
estelionato (CP, art. 171). Representante relata ter efetuado compras na internet e posteriormente
não  conseguir  contato  telefônico  com  a  empresa  virtual.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Eventual  prejuízo  suportado  exclusivamente  por  particular.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

270. Processo: 1.34.011.000625/2016-84 Voto: 8788/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX)  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada  pirâmide  financeira.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). 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). Ausência de atividade bancária a configurar crime contra o
Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  7.492/86,  art.  1º).  Precedente  do  STJ  (CC  121146/MA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/06/2012). Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto
nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,  20/03/2014;  Processo  nº
1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  José  Osterno  Campos de  Araújo,  Sessão 611,
10/11/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

271. Processo: 1.34.012.000681/2016-17 Voto: 8760/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em virtude de representação ofertada por meio da Sala de Atendimento
ao Cidadão, noticiando que Condomínio estaria proibindo a utilização de servidão de passagem
enquanto não fosse recebida indenização referente a  mesma.  Ainda,  também noticia  suposta
falsificação de assinatura de advogado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

272. Processo: 1.34.015.000591/2016-98 Voto: 8716/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de fato relatando a prática do delito previsto no art. 273, § 1º-B, II e III do CP, por pessoa
jurídica  de  direito  privado,  consistente  em não garantir  a  qualidade,  segurança  e  eficácia  de
medicamento. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de qualquer
nota  de  transnacionalidade.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

273. Processo: 1.34.021.000143/2016-13 Voto: 8757/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Representação  de  particular
noticiando  que  teria  celebrado  contrato  de  serviço  de  investimentos  financeiros  com suposto
corretor,  cujo rendimento mínimo seria de 6% ao mês, não tendo este cumprido o avençado.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual prejuízo em detrimento do
patrimônio de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

274. Processo: DPF/PI-00082/2015-IPL Voto: 8678/2016 Origem: GABPRM1-PAESN - 

112



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

PATRICK AUREO EMMANUEL DA 
SILVA NILO

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

Ementa: Inquérito  policial.  Supostos  disparos de arma de  fogo  praticados em desfavor  de  viaturas da
Polícia Rodoviária Federal, em 01/09/2014, no Município de Colônia do Gurguéia/PI. Relato de
que indivíduos não identificados, com uso de arma de fogo, dispararam contra viaturas da PRF,
que  passavam no local,  durante  assalto  a  carro  forte  de transporte  de  valores  de  sociedade
empresária  privada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
Realização de perícia nos veículos atingidos que constatou a trajetória e os calibres dos projéteis,
concluindo  que  os  tiros  ocorreram  de  fora  para  dentro  das  viaturas.  Oitiva  dos  policiais
rodoviários,  que  esclareceram  os  fatos,  mas  não  identificaram  nenhuma  característica  dos
suspeitos. Solicitação de informações à Polícia Civil  sobre possíveis investigações relativas ao
roubo do carro forte. 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.

275. Processo: DPF-UDI-00006/2016-INQ Voto: 8680/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito policial. Crimes de falsificação e de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art.
289, caput e § 1º). Repasse de 01 cédula de R$ 100,00 (cem reais) contrafeita por 02 (dois)
indivíduos desconhecidos a vendedor ambulante de pamonhas, no Município de Araguari/MG, em
02/12/2015. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Exame pericial
que  concluiu  ser  a  nota  inautêntica,  de falsificação  não grosseira.  Comerciante  que  informou
saber indicar características de um dos indivíduos, medida de identificação esta que, no entanto,
se mostra  insuficiente,  por  si  só,  a se proceder à busca pelo agente.  Outrossim,  o vendedor
afirmou ter identificado a placa do veículo utilizado pelos investigados. Todavia, após realização
de pesquisa na rede INFOSEG, se constatou que a placa anotada não era a do carro visualizado,
mas, na realidade, se tratava de placa de uma motocicleta. Inexistência de elementos mínimos
que permitam esclarecer a autoria do falsum e da introdução da nota em mercado, bem como de
diligências capazes de modificar o frágil panorama probatório atual. Ausência de justa causa para
continuidade da persecução penal. 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.

276. Processo: 1.00.000.013621/2016-73 Voto: 8779/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de sonegação fiscal (Lei 8.137/90, art. 1º). Suposta irregularidade
em atípico  contrato  de  mútuo,  sem cobrança  de  juros,  em que  nenhum  dos  contratantes  é
instituição financeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada a se manifestar
sobre a regularidade da contratação e sobre o regular recolhimento do Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários  IOF, a Receita Federal
do Brasil  informou que esse tipo de operação é usual no setor e que o IOF foi devidamente
recolhido.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

277. Processo: 1.10.000.000504/2016-01 Voto: 8674/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de sonegação de contribuições previdenciárias (CP, art. 337-A)
relativas a servidores do Tribunal Regional Eleitoral  do Acre. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Oficiado, o referido Tribunal informou que as inconsistências
apontadas foram originadas por erro de lançamento. Efetivo recolhimento posterior dos valores
devidos. Crime não configurado. Homologação do arquivamento.

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

278. Processo: 1.11.000.000313/2016-02 Voto: 8749/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A). Sentença proferida em ação trabalhista reconhecendo que a reclamada suprimiu
e reduziu contribuições previdenciárias no valor de R$ 692,00. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Valor suprimido inferior a R$ 10.000,00. Consoante entendimento firmado pelo
STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite
previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou como
dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-
lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção,
na  seara  penal,  entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  sonegação  de
contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe
11/03/2015;  AgRg  no  REsp  1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.  Ressalvado  o  entendimento  pessoal  do  Relator.
Homologação do arquivamento.

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

279. Processo: 1.11.000.000835/2016-04 Voto: 8793/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Noticia  de fato.  Suposto crime de sonegação fiscal  (Lei  8.137/90,  art.  1º).  Representação de
particular  noticiando que membros de condomínio  possuiriam imóveis  em nome de terceiros.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após análise da documentação dos imóveis,
não restou comprovada qualquer indício da prática de crime. 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.

280. Processo: 1.11.000.001098/2016-59 Voto: 8660/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157). 02 02 (dois) agentes, um deles
armado com uma faca, que, mediante ameaça, subtraíram 01 de equipamento para coleta de
dados, pertencente ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE, no dia 28 de julho de
2016, em bairro de Maceió/AL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência.
Ausência de imagens de câmeras de segurança na via pública.  Inexistência de testemunhas.
Ausência de elementos mínimos de autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la.
Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, com
as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo
Tribunal Federal.

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

281. Processo: 1.11.000.001365/2015-15 Voto: 8782/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  descumprimento  de  requisição  efetuada  por
Membro do Ministério Público ao Conselho de Educação Escolar de Santana do Mundaú  CAE e
ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS, para instruir ação civil
pública  (Lei  7.347,  art.  10).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Para  a
configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de
funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) intimação
pessoal transmitida diretamente a quem tem o dever legal  de cumprir  a ordem. 2) não fazer
previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 3) advertir o destinatário
da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. No caso, não houve intimação direta
e pessoal dos destinatários dos expedientes enviados pelo MPF. Ainda, em razão da mudança
dos membros do CACS - FUNDEB, houve dificuldades para reunir os integrantes dos Conselhos.
No entanto,  tem-se que a requisição foi  cumprida. Ausência de elementos suficientes aptos a
demonstrar o descumprimento intencional além da vontade firme e consciente em desobedecer
ordem judicial. Homologação do arquivamento.

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

282. Processo: 1.11.001.000115/2013-88 Voto: 8801/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A). Município não teria repassado os descontos previdenciários de servidores ao INSS. Revisão
de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Informações contidas  nos  autos
revelam  que  houve  a  quitação  do  débito.  Extinção  da  punibilidade.(art.  9º,  §  2°,  da  Lei  nº
10.684/2003). Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

283. Processo: 1.14.000.000013/2016-11 Voto: 8776/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Noticia de fato. Suposto crime eleitoral (CE, art. 350). Encaminhamento de Termo de Colaboração.
Doações  eleitorais,  efetuadas  por  sociedade  empresária  a  candidatos  do  Estado  da  Bahia,
supostamente provenientes de crime de corrupção. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). De acordo com o termo de colaboração, as doações eleitorais a candidatos do Estado da
Bahia não tinham nenhuma relação com propina em contratos da Petrobras nem com nenhum
ilícito  de  que  o  colaborador  tivesse  ciência.  Ausência  de  qualquer  elemento  probatório  da
ocorrência  de  eventual  ilícito  de  natureza  eleitoral  ou  linha  investigativa  apta  a  dar  início  a
investigação. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
do arquivamento com as ressalvas do artigo 18 do Código de Processo Penal.

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

284. Processo: 1.14.000.002703/2016-05 Voto: 8703/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato veiculando a ocorrência do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e
II) perpetrado em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT. Carteiro teria
sido abordado por 02 (dois) indivíduos armados que subtraíram objetos postais além do veículo
da empresa pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Não
constatação de falha, omissão, negligência ou facilitação da participação de empegados da ECT.
Com  base  nos  autos,  não  houve  identificação  de  câmeras  de  segurança  no  local,  nem
testemunhas.  Carteiro  não  conseguiu  observar  traço  físico  peculiar  para  elucidar  a  autoria
criminosa. Inexistência de elementos mínimos da autoria delitiva e 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.

285. Processo: 1.14.000.002765/2016-17 Voto: 8698/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato veiculando a ocorrência de suposto crime de desobediência (CP, art.  330) em
razão do descumprimento de ordem emitida pela Agência Nacional do Petróleo - ANP. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Impossibilidade de configuração do delito, tendo em
vista aplicação de multa ao notificado (Enunciado nº 61 da 2ª CCR). Pena máxima cominada em
abstrato para o delito que é de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses e multa. Prazo para cumprimento
da ordem era até 12.08.2009. Prescrição da pretensão punitiva estatal já que decorridos mais de
07 (sete) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc. VI). 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.

286. Processo: 1.14.002.000250/2016-54 Voto: 8659/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de fato. Relatório de Inspeção e de Documentação Força Tarefa Especial de Fiscalização
do Trabalho Escravo, realizado com a participação do Ministério Público do Trabalho, da Polícia
Rodoviária Federal, da Superintendência Regional do Trabalho e da Procuradoria Municipal de
Itabuna-BA. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, art. 149) atribuído a
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empregador (empresa de mineração),  na Serra  da Carnaíba,  no Município  de Pindobaçu-BA.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações colacionadas aos autos que
não trazem nenhum indício da prática do delito em exame, em nenhuma de suas modalidades,
mas, apenas, foram traçados no relatório breves apontamentos acerca das condições observadas
na sociedade empresária,  que foi  notificada para sanar as meras irregularidades de natureza
trabalhista  identificadas  (a  exemplo:  controle  de  acesso  dos  quijileiros  às  minas,  mediante
cadastro; instalação de abrigos para proteção do sol; exigência de uso de EPIs; correção de itens
relativos  a  elevadores,  identificação  geográfica  das  minas;  exigência  de  SESMT,  CIPA etc.;
regularização de todas as instalações elétricas e abertura de piso; verificação de projeto para
escavação, dentre outras). Homologação do arquivamento.

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

287. Processo: 1.14.014.000222/2016-06 Voto: 8676/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação genérica anônima. Relato de venda de cestas básicas fornecidas
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  INCRA, no Município de Entre Rios/BA,
em 2016. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Imputação criminosa desconexa
e absolutamente indefinida.  Impossibilidade de realização de qualquer diligência.  Ausência  de
elementos mínimos necessários à deflagração da persecução penal e, por conseguinte, de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

288. Processo: 1.15.000.001623/2014-25 Voto: 8761/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Crimes de apropriação  indébita  (CP,  art.  168,  §3º,  III)  e
estelionato previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º)  por  parte  de advogado.  Suposto ajuizamento de
ações  em  duplicidade  em  face  do  INSS  visando  o  recebimento  em  duplicidade  de  verbas
decorrentes  de  benefício  previdenciário.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Advogado teria retido valores de benefício previdenciário pagos em duplicidade. Devolução dos
valores ao INSS pelo patrono da causa, conforme ordenado pela Justiça. Ainda, o advogado teria
isentado  a  segurada,  pessoa  com  baixo  grau  de  instrução  e  analfabeta,  de  qualquer
responsabilidade. Após a realização de diligências, ficou demonstrado que a segurada teria sido
representada nas duas ações por patronos diferentes, sendo que o advogado da segunda ação
não tinha conhecimento da existência da primeira, onde foi deferido o benefício de forma regular.
Dessa forma, evidencia-se a ausência de dolo em fraudar o INSS por parte do causídico, já que
esse desconhecia a existência de ação outrora ajuizada por patrono diverso. Inexistência de dolo
na conduta perpetrada. Homologação do arquivamento.

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

289. Processo: 1.16.000.001083/2016-12 Voto: 8691/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de descaminho (CP, art. 334). Viajante procedente do
estrangeiro tentou ocultar, junto ao seu corpo, 03 celulares. Mercadorias no valor de R$ 9.051,68.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências requeridas por esta 2ª
CCR, ficou evidenciada a ausência de reiteração da conduta delitiva pela investigada. Tributos
incidentes que não ultrapassam o valor de R$ 10.000,00. Aplicação do Enunciado nº 49 desta 2ª
CCR 'Admite-se o valor fixado no art.  20, 'caput',  da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que
ausente reiteração da conduta. Homologação do arquivamento.

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

290. Processo: 1.17.000.001007/2016-61 Voto: 8751/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Noticia de fato. Denúncia anônima informando que, segundo boatos, existiria mais de um milhão
de reais enterrados no quintal da residência, de pessoa condenada por tráfico de drogas. Revisão
de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em virtude  do  procedimento  ter  se  originado  de
denúncia anonima, foi instaurado Verificação Preliminar de Informação, a qual não logrou êxito em
identificar qualquer elemento que pudesse corroborar o teor da denúncia ofertada. Inexistência de
elementos probatórios mínimos aptos a deflagrar o início da persecução penal. Ausência de justa
causa. Homologação do arquivamento.

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

291. Processo: 1.17.000.001356/2016-83 Voto: 8662/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  anônima e  genérica.  Suposto  crime de  sonegação  de  tributo
federal (Imposto de Renda) atribuído a advogado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligência. A Receita Federal do Brasil informou não ter identificado nenhuma ação fiscal
e nenhum indício de infração fiscal em nome do contribuinte investigado. Inocorrência de crime.
Homologação do arquivamento.

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

292. Processo: 1.17.002.000171/2016-31 Voto: 8709/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).  Testemunha  teria  feito
afirmação  falsa  sobre  vínculos  laborais  de  pessoa  que  pleiteava  concessão  de  benefício
previdenciário.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Não  se  vislumbrou  a
materialidade do crime mencionado, tendo em vista não haver contradição entre os depoimentos
colhidos. Inexistência de indícios suficientes da prática de crime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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293. Processo: 1.17.003.000197/2012-46 Voto: 8775/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV).
CRIME  MATERIAL.  CRÉDITO  RECONHECIDO  EM  SENTENÇA  TRABALHISTA  NÃO
TRANSITADA  EM  JULGADO.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Procedimento
investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  a  prática  dos  crimes  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) e sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), em
virtude de créditos reconhecidos por meio de sentença trabalhista. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, por entender que os crimes de apropriação
indébita previdenciária (art. 168-A, CP) e de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A,
CP) possuem natureza material e necessitam de constituição definitiva para sua consumação. 3.
Na Sessão nº 644, esta 2ª CCR decidiu pela não homologação do arquivamento, haja vista que o
crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  possui  natureza  formal.  4.  O  Procurador  da
República designado, então, solicitou esclarecimento quanto ao prosseguimento da persecução
penal relativa ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), tendo em
vista que a decisão do Colegiado foi omissa quanto a esse crime. Remessa dos autos a 2ª CCR.
5. É pacífico o entendimento que o crime de sonegação de contribuição previdenciária possui
natureza material, havendo necessidade da constituição definitiva do crédito tributário para o início
da persecução penal.  6. 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. 7. Contudo, verifica-se dos autos que a
sentença ainda não foi liquidada, tendo em vista diligência efetuada perante o TRT 17ª Região
que informou a interposição de recurso junto ao TST. 8. Assim, ante a ausência de providências a
serem  tomadas  no  momento  para  a  continuidade  da  persecução  penal  quanto  ao  crime  de
sonegação de contribuição previdenciária, e que já foi determinado a expedição de ofício ao Juízo
do Trabalho para que, após a liquidação dos valores,  seja expedida comunicação ao MPF, o
arquivamento é medida que se impõe quanto ao referido crime. 9. Homologação do arquivamento.

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

294. Processo: 1.18.001.000225/2016-31 Voto: 8754/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Noticia de fato. Representação anônima noticiando que advogados, se valendo de aliciadores,
estariam  captando  pessoas  com  a  finalidade  de  requerer  benefícios  no  INSS.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação vaga, que não indicou qualquer nome de
advogado ou número de OAB, além de também não haver indicação de pessoas aliciadas que
ingressaram com pedido de benefício fraudulento em face do INSS. Impossibilidade de intimação
do representante para que trouxesse mais informações. Conduta que, apesar de ser infração ao
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, não caracteriza crime. Ausência
de  elementos  probatórios  aptos  a  deflagrar  o  início  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.

295. Processo: 1.19.000.001693/2016-04 Voto: 8705/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de calúnia e difamação (CP, art. 138 e art. 139) praticado entre
particulares por meio de canal na Internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Não  foram  juntadas  imagens  de  postagens,  nem  relatado  o  conteúdo  específico  e  nem  as
possíveis vítimas. Perfil que sequer foi localizado. Inexistência de elementos probatórios mínimos
aptos a caracterizar a prática de crime. Ausência de autoria e materialidade. Homologação do
arquivamento.

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

296. Processo: 1.20.000.001239/2016-24 Voto: 8752/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por particular dando conta que, professor responsável
pelo programa Xadrez do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
IFMT, teria ofendido verbalmente a representante e sua filha. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Circunstâncias fáticas que não descrevem conduta criminosa. Exaltação de
ânimos em virtude de discussões e exasperação da autoridade escolástica, que exorbitaram os
limites da boa educação e devem ser repreendidos na esfera administrativa. Homologação do
arquivamento.

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

297. Processo: 1.20.002.000190/2012-49 Voto: 8675/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT. Supostos crimes contra a ordem tributária e contra o
meio  ambiente  (Lei  n  8.137/90,  art.  1º,  inc.  V,  e  Lei  nº  9.605/98,  art.  50).  Relato  de  que
representantes legais de sociedades empresárias privadas estariam, em tese, omitindo de notas
fiscais  eletrônicas os reais  valores dos produtos comercializados,  e  ainda,  estariam extraindo
madeiras,  sem  a  devida  autorização,  em  áreas  de  proteção  permanente.  Revisão  de
arquivamento (art.  62,  inc.  IV,  da LC n° 75/93).  1) Quanto aos eventuais delitos fiscais,  após
expedição de ofício à Receita Federal, foi informado não ter sido recebido nenhum ofício do citado
Juízo,  mas  foi  esclarecido,  todavia,  inexistirem  ações  fiscais  ou  constituições  de  créditos
tributários e previdenciários relativamente aos entes coletivos investigados. Ausência de provas
da materialidade delitiva. Inexistência de justa causa para o prosseguimento das investigações.
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)  Quanto  aos  delitos  ambientais,  se
verifica  tratar  de  matéria  afeta  à  4ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (Meio  Ambiente  e
Patrimônio Cultural), pelo que devem ser remetidos os autos àquele Colegiado, em cumprimento
à Resolução CSMPF nº 163,de 5 de abril de 2016, publicada em 18/04/2016.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/4A.CAM - 4A.CÂMARA
DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

298. Processo: 1.23.000.002709/2015-84 Voto: 8710/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra o sistema financeiro (Lei 7.492/86, art. 20). Aplicação em finalidade
diversa de incentivos do Fundo de Investimentos da Amazônia  FINAM. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Pena máxima de 06 anos de reclusão. Tendo em vista que a
liberação da última verba se deu em 25/02/2000, há de se reconhecer que a conduta já está
prescrita (CP, art. 109, III). Decurso de mais de 16 (dezesseis) anos da data dos fatos. 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.

299. Processo: 1.23.005.000393/2015-46 Voto: 8780/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  em  Reclamação
Trabalhista  (CP,  art.  342).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Eventuais
inconsistências verificadas no depoimento de uma testemunha que apenas retratam a diferença
de percepção sensorial  sobre  a  verdade real  dos  fatos,  absorvidos  de  modo distinto.  Relato
testemunhal que não teve o condão de interferir no desfecho da lide, pois o juízo desconsiderou o
teor  do depoimento ao proferir  a sentença. Inexistência  de provas de que as declarações da
testemunha  não  condizem  com  a  verdade,  além  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.

300. Processo: 1.25.000.003701/2016-41 Voto: 8681/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato relatando possível crime de violação de correspondência (Lei nº 6.538/78, art. 40)
no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Divergência verificada no peso
de  encomenda.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência.  Foram
realizadas apurações em âmbito interno, sendo que não foi possível identificar os responsáveis
pelo ilícito ou precisar quando ocorreu a espoliação, e se realmente foi  no âmbito do centro.
Ainda,  não  foram realizadas filmagens capazes  de  identificar  os  possíveis  autores  do  delito.
Ausência  de  provas  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  viáveis  a  modicarem  o
panorama probatório atual 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.

301. Processo: 1.25.002.001006/2016-25 Voto: 8661/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º)  atribuído  a  representantes  legais  de  sociedades  empresárias  privadas,  tendo  em  vista
faturamento indevido de 71 (setenta e um) veículos alienados em nome de vendedor, com o fim
de sonegar tributos (Imposto de Renda). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
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Diligência. Expedição de ofício à Receita Federal, que informou não haver constituição definitiva
do crédito fiscal em análise. Incidência da Súmula 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.

302. Processo: 1.25.008.000669/2016-72 Voto: 8764/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º). Recebimento indevido de
benefício previdenciário de pensão por morte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Saques efetuados após a emancipação do beneficiário em virtude de ter contraído matrimonio.
Desconhecimento  do  beneficiário  e  pessoa  que  mantinha  sua  guarda,  de  que  o  casamento
deveria ser informado ao INSS, assim como acarretaria cessação do benefício, acreditando que
faria jus ao benefício até completar 21 anos. Ressarcimento dos valores auferidos. Ausência de
apresentação  de  documento  falso  ou  declaração  falsa  para  a  manutenção  do  benefício.
Inexistência de dolo na conduta perpetrada. Homologação do arquivamento.

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

303. Processo: 1.25.008.000673/2016-31 Voto: 8694/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Noticia veiculada por meio do disque-denúncia dando conta de suposto crime de
contrabando de cigarros (CP, art. 334-A) cometido por particular. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, inc. IV). Após a realização de diligências pela Policia Federal não foi constatada a
prática do crime noticiado.  Ausência de provas da materialidade delitiva.  Inexistência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

304. Processo: 1.25.008.000710/2016-19 Voto: 8658/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Saque indevido de 08 (oito) parcelas de benefício
de aposentadoria por idade rural, após óbito de cônjuge. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligência. Recebimento da aposentadoria que se dava antes mesmo da morte da
titular da benesse. Investigado com 75 (setenta e cinco) anos de idade, que acreditou ser regular
continuar  percebendo o benefício,  sendo o valor  da pensão seu  único meio  de subsistência.
Evidente ausência de dolo na conduta adversada. Ademais, após ser notificado da irregularidade,
o agente providenciou o imediato ressarcimento integral da quantia percebida, o que reforça a
inexistência de consciência e vontade dirigida a causar um dano à Previdência. 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.

305. Processo: 1.27.001.000157/2016-00 Voto: 8704/2016 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 qualificado (CP, art. 155, § 4º, I c/c art. 14,II) em desfavor
de agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT. Indivíduo teria dado início a
uma perfuração na parede dos fundos da agência, mas sem rompimento definitivo. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de imagens da ação criminosa capazes
de identificar os criminosos, bem como de realização de exame pericial de local de crime à época
dos fatos. Ausência de elementos mínimos da autoria delitiva e 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.

306. Processo: 1.28.000.001410/2016-15 Voto: 8679/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela 10ª Vara
do Trabalho de Natal/RN. 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.  Segundo o Magistrado trabalhista:
primeira  contradição:  a reclamante disse que trabalhava em dois  supermercados por  dia  e a
testemunha  disse  que  ela  trabalhava  das  08:00  às  19:00/20:00;  segunda  contradição:  a
testemunha trabalhava até as 15 horas, mas sabia que a reclamante trabalhava até as 18/19
horas;  terceira  contradição:  em  relação  aos  supostos  intervalos  não  gozados  (a  reclamante
confessou que tinha intervalo de uma hora uma vez por semana e que nos outros esse intervalo
era de 45 minutos/uma hora) e a testemunha afirmou a autora gozava de 10 minutos somente..
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Diligência. Oitiva do investigado, que
confirmou que a reclamante trabalhava em dois supermercados e esclareceu que, durante o seu
depoimento, quis dizer que os promotores de vendas tem horários de entrada e saída variados,
trabalhando entre as 08:00 e as 20 horas.  Afirmou, também, que não tinha conhecimento do
horário de entrada e saída da reclamante, não depondo sobre isso na audiência, haja vista seu
expediente terminar às 14:20/15:00 horas,  razão pela qual entende que a suposta declaração
dada foi  registrada erroneamente em ata de audiência. Esclareceu, por fim, ter declarado em
audiência que a reclamante comentou várias vezes sobre dias em que saiu por volta das 19:00
horas.  Já  quanto  ao  intervalo  intrajornada,  declarou  que  a  reclamante  não  almoçava  com o
depoente e que somente a via lanchando em algumas ocasiões, por tempo não superior a 15
(quinze) minutos. 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 a investigada tivesse vontade e consciência  voltada ao falseamento da
verdade, ou seja, não restou evidenciada má-fé e intenção de enganar o Juízo ou de prestar
informações inverídicas, mas, ao que tudo soa, apenas avaliou de forma imprecisa a realidade.
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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307. Processo: 1.28.000.002334/2014-95 Voto: 8653/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP,
168-A)  e  de  sonegação  previdenciária  (CP,  337-A)  atribuídos  a  representantes  legais  de
sociedades  empresárias  privadas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligência.  A Receita  Federal  informou,  quanto  a  um dos entes coletivos,  que não  identificou
divergências  em  relação  ao  dados  declarados,  não  havendo,  com  base  nos  elementos
disponíveis,  valores  de  contribuição  previdenciária  a  serem  lançados  no  período  analisado.
Ausência  de  materialidade  delitiva  em relação  à  conduta  deste  investigado.  Quanto  a  outra
pessoa jurídica, aduziu a RFB que o valor para lançamento de contribuição previdenciária é de R$
2.982,07, com moderado grau de certeza, no período analisado, não havendo, por conseguinte,
interesse  fiscal  para  inclusão  da  empresa  em  programação  fiscal.  Consoante  entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos
tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do art. 20
da Lei nº 10.522/02.  Dessa forma, como a Lei  nº 11.457/07 considerou como dívida ativa da
União, também, os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento
semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há por que fazer distinção, na seara penal,
entre  os  crimes  de  descaminho,  apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição
previdenciária,  devendo-se  se  estender  a  aplicação do princípio  da bagatela  a  esses últimos
delitos, quando o valor do débito não for superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes do
STJ: AgRg no AgRg no REsp 1358577/RJ, Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 27/05/2014; AgRg
no REsp 1389169/MG, Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/11/2013. Aplicação
da bagatela no que respeita à conduta deste 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

308. Processo: 1.29.000.001701/2016-68 Voto: 8748/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (colocar em circulação  CP, art. 289, § 1º). Noticia
de possível comércio de cédulas falsas em rede social. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  IV).  Pesquisa  realizada  pela  autoridade  policial.  Não  localização  da  página  denunciada.
Inexistência  de  elementos  suficientes  da  autoria  e  materialidade  delitivas.  Esgotamento  das
diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória
potencialmente idônea devido ao lapso temporal transcorrido desde a denúncia até a diligência
que constatou a inexistência de páginas dedicadas à venda ou distribuição de cédulas falsas.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

309. Processo: 1.29.000.002522/2016-48 Voto: 8682/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inc. II) praticado em desfavor
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 23/06/2016,  em Porto  Alegre/RS.
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Relato de que 02 (dois) indivíduos não identificados abordaram passageiros dentro de ônibus
coletivo, subtraindo dinheiro e aparelhos telefônicos, estando, dentre tais objetos, 01 (um) celular
vinculado ao acervo da empresa pública federal, em posse de servidora que ali se encontrava.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Representante que forneceu
descrições  das  características  dos  indivíduos,  não  existindo,  contudo,  indicação  prévia  de
suspeitos suscetíveis para contraposição dos dados. Ausência de imagens de circuito interno de
segurança. 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.

310. Processo: 1.29.000.003647/2016-95 Voto: 8753/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
determinação  judicial  por  parte  de  reclamado  em  reclamatória  trabalhista.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de desobediência não basta
apenas o descumprimento de ordem legal  de funcionário  público,  sendo indispensável  que a
ordem atenda os seguintes requisitos: 1) intimação pessoal transmitida diretamente a quem tem o
dever legal de cumprir a ordem. 2) não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil
ou  administrativa,  e  3)  advertir  o  destinatário  da  ordem  que  o  eventual  não  cumprimento
caracteriza  crime.  No  caso,  não  houve  o  preenchimento  do  primeiro  requisito.  Ausência  de
elementos suficientes aptos a demonstrar o descumprimento intencional além da vontade firme e
consciente em desobedecer ordem judicial. Homologação do arquivamento.

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

311. Processo: 1.29.008.000560/2016-96 Voto: 8656/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Declaração  de
hipossuficiência econômica inverídica para fins de gratuidade judiciária em processo que tramitou
perante a 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc.
IV). Declaração que é passível de averiguação ulterior, não constituindo, assim, documento para
fins penais, dada sua presunção relativa de veracidade. Documento que se sujeita à averiguação
pelo Julgador e à eventual impugnação pela parte adversa no processo. Precedentes do Supremo
Tribunal  Federal  (HC  85976,  Relatora  Ministra  Ellen  Gracie,  Segunda  Turma,  julgado  em
13.12.2005),  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (HC  261.074/MS,  Sexta  Turma,  julgado  em
05/08/2014;  HC  201102201720,  Sexta  turma,  julgado  em  05.03.2012;  HC
00136114420134030000)  e  deste  Colegiado  (Procedimento  MPF nº  1.29.012.000172/2014-84,
Relator:  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho,  julgado  na  Sessão  de  Revisão  nº  608,  à
unanimidade, em 13/10/2014; e Procedimento MPF nº 1.29.012.000139/2014-54, Relator: Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,  julgado, à unanimidade, na Sessão de Revisão nº 614, em
11/02/2015). Atipicidade penal da conduta encetada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, 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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312. Processo: 1.30.001.001732/2016-98 Voto: 8655/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de falsificação de selo ou sinal público (CP, art.
296, § 1º, inc. III) ou de estelionato (CP. art. 171). Blog médico administrado por particular que
utiliza o domínio procuradoriadarepublica.blogspot.com.br, valendo-se indevidamente de nome de
órgão público federal, podendo, ainda, confundir terceiros. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, inc. IV). Afora o dissenso em torno do conceito de documento para fins de configuração do
tipo  penal  em  tela,  se  verifica  que  a  conduta  examinada  de  usar,  tão  somente,  o  nome
Procuradoria da República não tem o condão de, por si só, simular que se está diante de site
público oficial federal, não sendo produzindo nenhum efeito e nenhuma relação jurídica, com a
mera utilização do nome do órgão federal, sobretudo por versar o teor das postagens do sítio
eletrônico adversado, apenas, sobre assuntos de saúde, sem menção a símbolos ou brasões
oficiais.  Ausência  de  qualquer  potencialidade  lesiva  da  conduta  em  detrimento  do  órgão  do
Parquet Federal.  Atipicidade penal.  Desnecessidade de remessa do feito ao Ministério Público
Estadual para apurar eventual ocorrência de estelionato contra particular por não haver nos autos
nenhum indício de fraude ou relato nesse sentido, já que as postagens ostentam, tão somente,
teor informativo. Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: 1.30.001.003801/2012-74 Voto: 8783/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Falecimento de
ANTONIO  CARLOS  SILVEIRA ALVES  (Não  consta  do  Relatório  da  Comissão  Nacional  da
Verdade)  em  01/04/1964,  durante  o  período  da  ditadura  militar  (1964-1985).  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Segundo o Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos
a Partir de 1964, Antônio teria falecido quando organizava, junto com outros companheiros seus, a
resistência ao golpe militar no Centro Acadêmico da Faculdade Nacional de Direito - CACO. De
acordo com relatos de seus companheiros,  que testemunharam o fato,  a arma que conduzia
disparou acidentalmente, matando-o com um tiro no estomago. Atipicidade da conduta. Ausência
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

314. Processo: 1.30.001.003835/2012-69 Voto: 8769/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Suposto
homicídio de DAVID DE SOUZA MEIRA (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3,
Mortos e  Desaparecidos Políticos,  p.  229/230)  em 01/04/1968,  por  agentes  do poder  público
durante o período da ditadura militar (1964-1985). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Embora haja o relato de que a vítima teria participado de um protesto no centro da cidade do
Rio de Janeiro, oportunidade na qual houve repressão policial e a vítima foi alvejada por um tiro,
não há nos autos provas acerca dos possíveis autores, sobretudo em razão do grande lapso de
tempo transcorrido desde a data dos fatos. Ausência de indícios suficientes de autoria delitiva ou
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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315. Processo: 1.30.001.004470/2012-90 Voto: 8813/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Suposto suicídio
de  JOSÉ  DALMO GUIMARÃES  LINS  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,
Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 546/548), ex-militante político, em 11/02/1971, no Rio de
Janeiro/RJ, durante o período da ditadura militar (1964-1985). Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de testemunhas e de informações acerca das circunstâncias
do suicídio da vítima. Ausência de lastro probatório mínimo e de diligências viáveis a esclarecê-la,
sobretudo diante do decurso de longos anos da data dos fatos examinados. Carência 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.

316. Processo: 1.30.002.000223/2016-38 Voto: 8706/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de calúnia (CP, arts. 138), praticado via internet. Representante
denuncia que haveria pessoa imputando ao representante,  em rede social,  a participação em
crime de homicídio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime cuja ação penal
somente se procede mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério Público
para promover a ação penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

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

317. Processo: 1.34.003.000476/2016-52 Voto: 8652/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Ofício  encaminhado  ao  Ministério  Público  Federal  pela  Agência  Nacional  do
Petróleo,  Gás Natural  e  Biocombustíveis   ANP.  Possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
pessoa jurídica privada, que deixou de enviar à citada autarquia fiscalizadora, no prazo legal,
cópias  de  notas  fiscais  de  compra  dos  combustíveis  e  do  Livro  de  Movimentação  de
Combustíveis, referente ao período de 29/11/2014 a 29/12/2014, além de nota fiscal e autorização
de carregamento e transporte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infração de
natureza administrativa prevista no art. 3º, incisos IV, VI e XVI, da Lei nº 9.847/99 e das normas
previstas  na  Portaria  DNC 7/1993,  na  Resolução  ANP 41/2013  e  na  Portaria  DNC 26/1992.
Cominação de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).  Atipicidade penal da conduta
examinada. Homologação do arquivamento.

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

318. Processo: 1.34.022.000121/2016-35 Voto: 8765/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Noticia de fato. Suposto crime contra a ordem tributária. Representação de particular noticiando
possível  cometimento  de  caixa  dois,  em  virtude  de  fundação  de  ensino  estar  recebendo
pagamentos  na  tesouraria  da  instituição  ao  invés  do  pagamento  ser  efetuado  em  agência
bancária.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Oficiada,  a  Receita
Federal  informou não existir  interesse fiscal  em relação ao fato  noticiado.  Crime de natureza
material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

319. Processo: SPF/BA-01192/2014-INQ Voto: 8668/2016 Origem: GABPRM003-SCNJ - 
SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR

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

Ementa: Inquérito policial.  Supostos crimes de patrocínio infiel  (CP, art.  355) e de coação no curso do
processo (CP, art. 344) praticados por causídico, que teria coagido sua cliente, na ocasião de
retirada de valores pagos em Requisição de Pequeno Valor  RPV, proveniente de ação ordinária
que tramitou na 2ª Juizado Federal Adjunto da Subseção de Feira de Santana/BA. Arquivamento
que se  recebe como declínio  de atribuições.  Revisão  (Enunciado nº  33 desta  2ª  CCR/MPF).
Alegada coação que se deu dentro  de instituição bancária.  Eventual  prejuízo pelos possíveis
ilícitos que foi/seria restrito, exclusivamente, a interesse de particular. Inexistência de ofensa direta
e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

320. Processo: 1.00.000.012083/2016-08 Voto: 8755/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  E  DE  USO  DE
DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS.  CE,  ARTS.  350  E  353.  MPF:  OFERTA DE
DENÚNCIA EM DESFAVOR APENAS DO RESPONSÁVEL PELA INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO
FALSA. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO INDIRETO, SEGUNDO O JUÍZO ELEITORAL. CPP,
ART.  28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NECESSIDADE  DA  COLHEITA  DE  OUTROS
ELEMENTOS  PARA  EVENTUAL  DENÚNCIA  CONTRA  INVESTIGADA  QUE  FEZ  USO  DE
DOCUMENTO FALSO PARA TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL.  HIPÓTESE DE
ARQUIVAMENTO INDIRETO EXPRESSAMENTE REFUTADA PELO PROMOTOR ELEITORAL.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Ação
Penal instaurada pela suposta prática do crime previsto no art. 350, caput, da Lei nº 4.737/65 em
virtude  da  inserção  de  informação  falsa  em documento  particular  (declaração  de  residência)
visando  fins  eleitorais.  2.  Segundo  consta  da  peça  acusatória,  a  denunciada  teria  subscrito
declaração informando que os eleitores investigados residiam em sua própria casa, no município
de  Itapeva/MG,  desde  março  de  2015.  Após  diligências  de  servidores  da  Justiça  Eleitoral,
verificou-se  que  os  investigados não residiam no  local  indicado,  evidenciando a  falsidade  da
declaração. 3. Ao ser ouvida, a denunciada confirmou os fatos, reconhecendo que havia subscrito
o documento a fim de possibilitar a transferência do domicílio eleitoral dos investigados para o
município de Itapeva/MG. 4. O Juízo da 58ª Zona Eleitoral de Camanducaia/MG, ao receber os
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autos, a despeito da regularidade da denúncia, consignou que o crime imputado é daqueles cuja
natureza exige uma 'via de mão dupla',  ou seja,  o cometimento de um crime por um agente
acarreta necessariamente o cometimento de um crime correspondente por outro agente, os quais
são  chamados  de  crimes  bilaterais,  ou  ainda,  em certas  circunstâncias,  crimes  de  concurso
necessário. Segundo o magistrado, se, de fato, a denunciada praticou o delito previsto no art. 350
do Código Eleitoral,  aquele que se beneficiou da conduta (no caso,  os eleitores investigados)
praticou, necessariamente a conduta do art. 353 do mesmo diploma legal. 5. Com nova vista dos
autos,  o  Promotor  de  Justiça  Eleitoral  deixou  explicitado  que  a  não  inclusão  dos  eleitores
investigados na denúncia ofertada não configura, em absoluto, arquivamento implícito. Aduziu que
a conduta de fazer uso de documento falsificado, apesar de pressupor um delito anterior (falso),
representa um comportamento independente. Além disso, a responsabilidade pela inserção de
declaração  falsa  independe  do  uso  desse  documento,  bem  como  prescinde  da  sua
responsabilização conjunta. Até porque considerada a independência e relativa autonomia entre
os comportamentos tipificados nos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral, pode existir a necessidade
da colheita de outros elementos de prova para a devida responsabilização do agente que se
utiliza desse documento. 6. O Juízo Eleitoral, por sua vez, houve por bem receber a denúncia e,
considerando que a manifestação ministerial importava em arquivamento indireto em favor dos
eleitores investigados, encaminhou os autos ao Procurador Regional Eleitoral, a teor do art. 28 do
CPP. 7. Sabe-se que, na peça inicial acusatória, se o órgão ministerial tem o conhecimento dos
fatos em toda a sua extensão e não inclui algum investigado ou deixa de imputar-lhe determinada
prática ilícita, presume-se que não existam indícios suficientes de autoria ou materialidade delitiva
aptos a viabilizar a deflagração da ação penal, surgindo, então, a figura do arquivamento implícito.
8. Ocorre, entretanto, que no ordenamento jurídico, não há dispositivo legal que discipline esse
tipo  de  arquivamento.  Ao  contrário,  o  art.  28  do  CPP determina  que  tal  manifestação  seja
expressa.  9.  Mas, frise-se,  esse não é o caso vertente.  Cumpre enfatizar  que o Promotor de
Justiça  Eleitoral  deixou  claro  não  ter  promovido  qualquer  arquivamento  em  relação  a  outra
envolvida no fato, ressaltando em sua manifestação que pode existir a necessidade da colheita de
outros  elementos  de  prova  para  a  devida  responsabilização  do  agente  que  se  utilizou  do
documento falso, considerada, aqui, a relativa autonomia entre as condutas tipificadas nos arts.
350  e  353  do  Código  Eleitoral.  10.  Cabe  ao  titular  da  ação  penal,  dessa  maneira,  realizar
diligências  mínimas  capazes  de  elucidar  as  circunstâncias  da  utilização  de  documentação
ideologicamente falsa para justificar a transferência do domicílio eleitoral, mesmo porque o crime
praticado pelo denunciado independe do cometimento do suposto crime de uso de documento
falso. 11. Devolução dos autos ao Promotor de Justiça Eleitoral para que, após a realização das
diligências necessárias, ofereça a denúncia ou promova o arquivamento, de forma expressa e
fundamentada quanto os demais investigados.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos
ao Promotor de Justiça Eleitoral para que, após a realização das diligências necessárias, ofereça
a denúncia ou promova o arquivamento, de forma expressa e fundamentada quanto os demais
investigados, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra.  Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

321. Processo: 1.25.011.000056/2015-03 Voto: 8819/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Representação. Supostos crimes de estelionato majorado
(CP, art. 171, § 3º) perpetrado em desfavor da Caixa Econômica Federal e de estelionato (CP, art.
171,  caput)  perpetrado  em  desfavor  de  particular.  Recebimento  indevido  de  benefício  Bolsa
Família, em meados do ano de 2014. Representante que tomou conhecimento, através de site,
que estaria recebendo a citada benesse desde de junho de 2014, no valor de R$ 77,00 (setenta e
sete reais)  mensais,  no Município  de Itaúna do Sul/PR, aduzindo não ter realizado saques e
nunca ter se inscrito em tal programa assistencial. 1) Suposto crime perpetrado em desfavor da
CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Pedido de quebra de
sigilo bancário que informou não ter havido nenhum saque das parcelas disponibilizadas, muito
embora tenha se confirmado a existência de procedimento administrativo para recebimento do
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benefício. Servidora responsável pela entrevista que informou, em depoimento, não se recordar
de ter entrevistado a beneficiária. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências
capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Homologação  do  arquivamento,  com  as
ressalvas do art.  18 do Código de Processo Penal e da Súmula nº 524 do Supremo Tribunal
Federal. 2) Suposto crime de estelionato perpetrado em desfavor de particular. Arquivamento que
se recebe, em parte, como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Prejuízo que foi suportado, exclusivamente, pelo
particular  ludibriado.  Ausência  de ofensa a bens,  serviços ou interesse direto  e específico  da
União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao MPE.

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.

322. Processo: 1.29.011.000140/2016-51 Voto: 8722/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 241-A DA LEI
Nº 8.069/90. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE EM
SÍTIO  ELETRÔNICO.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  ANCORADA  NA  ATIPICIDADE
FORMAL. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). ARQUIVAMENTO QUE SE RECEBE, EM
PARTE, COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 243 DO
ECA.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL.  FATO  REMANESCENTE  QUE
AINDA NÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE DELIMITADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIAS ELUCIDATIVAS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 29 DESTE COLEGIADO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de fato autuada após representação identificada para apurar suposto crime previsto no
art. 241-A da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo em vista divulgação
por responsável de sítio eletrônico, na Internet, no dia em 29/05/2016, de vídeo de adolescente de
15 (quinze) anos dançando de forma erótica, fazendo uso de bebida alcoólica, em casa noturna
na cidade de Alegrete/RS. 2. Representante que relata, ainda, que: Segundo o próprio site, eles
tiveram conhecimento do caso porque alguém enviou o vídeo a eles (). O portal, ao invés de
denunciar o autor, compactuou com a notícia, auxiliando a disseminá-la ainda mais. Em nenhum
momento houve menção ou retaliação a respeito da casa noturna que, por sua vez, não pode
permitir a entrada de menores () tampouco comercializar bebidas alcoólicas aos mesmos.. 3. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  apuratório,  com  amparo  na
atipicidade  formal,  assinalando  que  a  conduta  analisada  não  se  reporta  a  sexo  explícito  ou
pornográfico,  inexistindo  exibição  de  órgãos  genitais  e  de  atividade  sexual  explícita,  real  ou
simulada. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 62, inc. IV, da
Lei Complementar nº 75/93). 5. Inicialmente, deve a promoção em exame ser recebida, em parte,
como declínio  de  atribuições  ao Ministério  Público  Estadual,  ante  o  relato,  na  mesma notitia
criminis, de eventual crime do art. 243 da Lei nº 8.069/90, bem como possível responsabilidade
pela entrada irregular de menor em estabelecimento noturno, com ocorrência de fato envolvendo
pornografia juvenil. 6. Quanto ao fato remanescente, o arquivamento do caderno investigativo se
revela prematuro,  nos moldes da Orientação nº 29 deste  Colegiado,  existindo diligências que
devem ser efetuadas, por cautela, para melhor elucidarem o crime noticiado, a fim de afastá-lo,
com segurança, ou dar cabo à ação penal. 7. Prevê o art. 241-A do ECA ser crime: Oferecer,
trocar,  disponibilizar,  transmitir,  distribuir,  publicar  ou divulgar  por  qualquer meio,  inclusive  por
meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Complementa o art.
241-E da mesma legislação que: Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão cena de
sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente
em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma
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criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.  8. Observe-se que o tipo citado não
exige que o ato pornográfico seja real, podendo ser, também, simulado, ou mediante exposição de
órgão genital da vítima menor. No particular, não há nos autos, todavia, perícia ou análise técnica
do vídeo veiculado na rede mundial de computadores, atestando, ou não, a exposição de parte do
órgão genital da adolescente, ou mesmo se a dança erótica simulava atos sexuais, não havendo,
ademais, informações do contexto em que se deu a cena filmada, a fim de ser alargado, ou não, o
polo passivo das investigações, sobretudo por constar da notícia que: ela chega a ser tocada
enquanto  apresenta  sua  performance.  9.  Banda outra,  não há nos autos estudo e  dados do
histórico das postagens efetuadas pelo sítio eletrônico responsável pela divulgação, ou mesmo
inquirição do responsável pela página acerca do nome do agente que realizou o repasse do vídeo
para  divulgação,  para  se  falar  em  ausência  de  dolo  ou  de  coautoria,  ou  em  liberdade  de
expressão e informação, e repelir,  por conseguinte,  a conduta adversada, que, a despeito de
parecer criticar a cena ocorrida, acabou por veicular o material produzido, expondo, ainda mais, a
situação  pornográfica  envolvendo  a  vítima  menor.  10.  Logo,  verifica-se  que  os  fatos  ora
investigados ainda não estão bem delimitados e contornados, havendo, no atual estágio, indícios
de autoria e materialidade do crime noticiado, pelo que se mostra recomendável a adoção de
medidas para instruir adequadamente o feito. 11. Recebimento da promoção de arquivamento, em
parte,  como  declínio  de  atribuições  ao  MPE,  e  não  homologação  do  arquivamento,  com
designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
promoção de arquivamento, em parte, como declínio de atribuições ao MPE, e não homologação
do arquivamento, com designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução, 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

323. Processo: DPF/PE-00558/2014-INQ Voto: 8799/2016 Origem: PROTOCOLO-JUSTIÇA 
FEDERAL- SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, §3º).
MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART.
28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). DECLÍNIO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato majorado (CP, art.  171, §3º),
tendo em vista suposto recebimento indevido de benefício previdenciário, no período de 12/2010 a
08/2012, após o óbito do titular. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições por entender que a conduta praticada se amoldaria ao crime de furto (CP, art. 155),
posto  que  a  esposa  do  falecido  tinha  direito  à  percepção  do  benefício  e  os  saques  foram
realizados por sua neta em prejuízo da avó. Discordância do magistrado (art. 28 do CPP). 3. No
atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o declínio de atribuições se ausentes
elementos mínimos da prática de crime de competência da justiça federal. Não é, contudo, o caso
dos autos. 4. Do conjunto probatório infere-se que a conduta praticada foi a de receber os valores
depositados em favor de beneficiário do INSS depois de sua morte, mantendo em erro a autarquia
previdenciária. A esposa do falecido sequer entrou com o requerimento de pensão por morte e os
valores indevidos foram recebidos por sua neta, em prejuízo da autarquia federal.  5. Assim, a
conduta enquadra-se no tipo previsto no art. 171, §3º, do CP, sendo a competência da Justiça
Federal, nos termos do art. 109, IV, da CF. 6. Não homologação do declínio e designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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324. Processo: JFRJ/NTR-0008222-
28.2013.4.02.5102-INQ

Voto: 8278/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

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 20/03/2011, de 02 (duas) 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.

325. Processo: JF/CE-0001009-77.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8578/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Cheque  de  determinado
correntista  da  Caixa  Econômica  Federal  teria  sido  clonado.  E  o  valor  correspondente,  R$
1.300,00, depositado em uma conta mantida em um banco privado. 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.

326. Processo: JF/CE-0005918-36.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 8636/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90,

132



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

tendo em vista que um perfil da rede social Orkut apresentava imagens com suposto conteúdo
pornográfico infantil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dois exames periciais
concluíram pela inexistência de imagens pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes. Ao
analisar o material encontrado no perfil da rede social, dentre imagens, lista de amigos, lista de
comunidades  e  mensagens  enviadas,  não  se  verificou  qualquer  tipo  de  atividade  criminosa.
Inexistência  de  indícios  de  materialidade  dos  delitos  ora  investigados.  Homologação  do
arquivamento.

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

327. Processo: JF/CE-0009112-39.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 8349/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155), de 31 (trinta e uma) sacas de milho e uma
escada de madeira, em detrimento da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, em sua
unidade  armazenadora  localizada  no  Distrito  Industrial  de  Maracanaú/CE,  ocorrido  no  dia
27/03/2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após esgotadas as diligências,
não foi possível colher elementos mínimos de autoria delitiva. Ausência de vestígios, imagens e
testemunhas.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

328. Processo: JF/CE-0013761-18.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 8608/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposta
obtenção indevida  de seguro-desemprego por  pescadores  no período  de defeso.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não foram encontrados indícios  de
irregularidade na  concessão do aludido  benefício  aos pescadores.  Ausência  de materialidade
delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

329. Processo: JF-MBA-0000882-69.2016.4.01.3901-
PROINV

Voto: 8277/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE MARABÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, art. 168, § 1°, III).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL (CPP, ART. 28 C/C LC
Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de apropriação
indébita  (CP,  art.  168,  §  1°,  III),  atribuído  aos  representantes  legais  de  construtora,  por
irregularidades na construção de unidades habitacionais em projetos de assentamento, realizados
com  recursos  oriundos  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária   INCRA.  2.
Promoção de arquivamento parcial fundada na ausência de indícios da materialidade delitiva e
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utilidade do processo em razão do decurso do tempo. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos
autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. No atual
estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos
mínimos de autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva  da  punibilidade.  Não  é,  contudo,  o  caso  dos  autos.  4.  Existência  de  Relatório  de
Fiscalização a cargo do INCRA atestando várias irregularidades formais e materiais  quanto à
formalização  e  cumprimento  do  contrato  de  prestação  de  serviços  relacionado  às  obras
investigadas, não sendo possível chegar a uma resposta conclusiva sobre os recursos utilizados
para a conclusão de alguns serviços, tendo em vista particularidades de cada uma das reformas
realizadas. 5. Fatos ocorridos em 2008. Nos autos já foram apontados indícios de materialidade e
autoria delitivas. Pena máxima cominada ao delito é de 5 anos e 4 meses e, portanto, a pretensão
punitiva estatal prescreve em 12 (doze) anos, ou seja, em 2020, havendo, portanto, tempo hábil
para o prosseguimento das investigações. 5. Por força dos princípios da obrigatoriedade da ação
penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o exaurimento das diligências capazes de
esclarecer o ocorrido é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem
elementos suficientes para deflagrar  a ação penal  ou se deve promover,  de forma segura,  o
arquivamento do processo. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; AgRg no Ag 1153477/PI, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz,  Sexta  Turma,  DJe  15/05/2014.  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.

330. Processo: JF/MOC-0004421-
34.2016.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 8804/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de ameaça (CP, art. 147) contra peritos do INSS em
Itamarandiba/MG. O Ministério Público Federal promoveu o arquivamento. O Juízo da 3ª Vara
Federal de Montes Claros encaminhou os autos a esta 2ª CCR, aplicando-se o disposto no art. 62,
IV, da LC nº 75/93. Revisão de arquivamento. Após diligências realizadas pela Polícia Federal,
constatou-se  tão  somente  relatos  de  reclamações  de  pretensos  segurados,  fatos  normais  e
compatíveis ao exercício da atividade desempenhada pelos peritos do INSS. 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
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

331. Processo: JF-PA-0007780-04.2016.4.01.3900-
INQ

Voto: 8542/2016 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Supostos  crimes  de  quebra  de  sigilo  (LC  105/2001,  art.  10)  e  estelionato
majorado (CP, art. 171, § 3º). Efetivação de saques e transferências fraudulentas em contas de
clientes da Caixa Econômica Federal, agência de Ananindeua/PA, perpetradas por empregada e
estagiária, provocando prejuízo à empresa pública no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  alegando,  em  síntese,  a
proximidade  da  prescrição;  aplicação  do  princípio  da  insignificância  e  fragilidade  das  provas
quanto  às  autorias.  Discordância  do  MM.  Juiz  Federal.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  CCR.
Aplicação do art. 28 do CPP. Fatos ocorridos no período de 26/07/2004 a 02/09/2004. Os crimes
sob  investigação  tem penas  máximas  cominadas de  quatro  anos  e  seis  anos  e  oito  meses,
respectivamente. Transcurso de mais de 12 (doze) anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V e VI). Insistência no arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

332. Processo: JF/PE-0006503-36.2013.4.05.8300-
INQ

Voto: 8618/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Pessoas
não identificadas teriam postado, nos dias 09 e 12 de maio de 2010, comentários racistas no site
de uma revista a respeito de matéria referente ao lançamento de uma boneca que representa uma
mulher negra. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que
a conduta ora analisada não configura o crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, ante a
inexistência de uma discriminação efetiva ou potencial voltada à segregação de indivíduos em
razão da cor, bem como pela inexistência de elementos para identificação dos responsáveis pelas
manifestações. Discordância da MM. Juíza Federal. Remessa dos autos a esta 2ª CCR. Aplicação
do  art.  28  do  CPP.  Razão  assiste  à  Magistrada  ao  entender  que  as  postagens  induzem
preconceito  contra  os  negros,  fazendo,  ainda,  a  odiosa  associação  entre  a  raça  negra  e  os
animais macacos. Assim, os fatos narrados configuram, em tese, o delito do art. 20 da referida Lei.
Entretanto,  conforme  destacado  pela  Procuradora  oficiante,  apesar  de  várias  diligências
empreendidas, não foi possível colher elementos mínimos acerca da autoria delitiva. Aplicação da
Orientação nº 26 da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.

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

333. Processo: JF/PR/CUR-5015640-
33.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8279/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  CPP,  ART.  28.
CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta
prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a
apreensão de 10 (dez) sementes de maconha (Cannabis Sativa Linneu), oriundas do exterior. 2. O
il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender atípica a conduta ora
investigada. 3. A MM. Juíza Federal discordou da manifestação ministerial, considerando que os
fatos configuram o crime previsto no art.  28,  § 1º,  da Lei  nº  11.343/2006.  4.  Assiste razão à
Magistrada ao entender que sob o aspecto do elemento subjetivo, considerando-se a quantidade
de  sementes  apreendidas,  o  local  e  as  condições  em  que  se  desenvolveu  a  ação,  as
circunstâncias sociais  e  pessoais,  bem como a conduta e os antecedentes do investigado,  a
situação melhor se enquadra na hipótese de consumo pessoal. 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.

334. Processo: JF/PR/CUR-5025493-
66.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8621/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  CPP,  ART.  28.
CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
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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 uma encomenda, que pesava 25g (vinte e cinco gramas), contendo supostamente
sementes de maconha (Cannabis  Sativa Linneu),  oriundas do exterior.  2.  O il.  Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento por entender atípica a conduta ora investigada. 3. A
MM. Juíza Federal discordou da manifestação ministerial, considerando que os fatos configuram o
crime previsto no art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. 4. Assiste razão à Magistrada ao entender
que  sob  o  aspecto  do  elemento  subjetivo,  considerando-se  a  quantidade  de  sementes
apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e
pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do investigado, a situação melhor se enquadra
na hipótese de consumo pessoal. 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.

335. Processo: JF/PR/CUR-5028539-
63.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 8625/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  CPP,  ART.  28.
CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA.  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 11 (onze) sementes de maconha (Cannabis Sativa Linneu), oriundas do exterior. 2.
A il. Procuradora da República oficiante entendeu que a conduta apurada caracteriza o crime de
contrabando.  Entretanto,  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  com  base  no  princípio  da
insignificância. 3. A MM. Juíza Federal discordou da manifestação ministerial, considerando que
os fatos configuram o crime previsto no art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. 4. Assiste razão à
Magistrada ao entender que sob o aspecto do elemento subjetivo, considerando-se a quantidade
de  sementes  apreendidas,  o  local  e  as  condições  em  que  se  desenvolveu  a  ação,  as
circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes da pessoa investigada,
a situação melhor se enquadra na hipótese de consumo pessoal. 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.

336. Processo: JF/PR/FBEL-5003868-
52.2015.4.04.7007-PRESAN -
Eletrônico 

Voto: 8541/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: PROCEDIMENTO ESPECIAL. POSSÍVEIS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 C/C ART.
40, I,  TODOS DA LEI Nº 11.343/06.  CPP, ART. 28.  APREENSÃO DE MACONHA. CONDUTA
TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento
instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35, c/c art. 40, I, todos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão na posse do investigado de 7 (sete) 'tijolinhos'
de maconha (cerca de 104 gramas), provenientes da Argentina. 2. A il. Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento por atipicidade da conduta por ausência de lesividade, em
razão  da  ínfima  quantidade  da  droga  apreendida.  3.  O  MM.  Juiz  Federal  discordou  da
manifestação ministerial. 4. A conduta do investigado se amolda, em tese, ao art. 33 e 35 c/c art.
40, I, todos da Lei nº 11.343/06, porquanto a quantidade de droga apreendida, acondicionada em
pequenos  invólucros,  evidencia  divisão  propícia  à  comercialização,  podendo  provocar  lesão
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jurídica  significante  e  afetar  direito  de  terceiros.  5.  A conduta  do  investigado  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  que  será  devidamente  avaliada  na  instrução
processual. 6. 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.

337. Processo: JFRJ/PTP-2010.51.06.000232-6-INQ Voto: 8280/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
PETRÓPOLIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADE
CLANDESTINA DE  TELECOMUNICAÇÃO.  LEI  9.472/97,  ART.  183.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,  ART. 62,  INC. IV.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª
CCR/MPF.  ENUNCIADO  Nº  438  DO  STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a
possível prática de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicação (Lei 9.472/97,
art.  183),  consistente  na  transmissão  de  sinais  de  TV  a  cabo  sem  concessão  da  ANATEL,
conforme  ocorrência  registrada  no  dia  1º/07/2009.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito com base na falta de efetivo interesse de agir, em decorrência
da prescrição em perspectiva do delito. 3. Discordância do Magistrado. 4. Enunciado nº 28 desta
2ª  CCR:  'Inadmissível  o  reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e da presunção de inocência'. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: 'É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal'. 6. Considerando
que a pena máxima abstratamente cominada ao crime investigado é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos
de  reclusão,  considerando  sua  ocorrência  em  1º/07/2009,  a  extinção  da  punibilidade  pela
prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  somente  ocorrerá  em  julho/2017,  conforme  a  regra
prevista no art. 109, III, do referido diploma legal. 7. Designação de outro membro para prosseguir
na persecução penal.

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

338. Processo: JFRJ/TRI-0000539-
67.2014.4.02.5113-IPL

Voto: 8617/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
TRÊS RIOS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E
CONTRA A HONRA DE MAGISTRADO E SERVIDOR DA JUSTIÇA FEDERAL. REVISÃO (CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93,  ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar os crimes de falsidade ideológica, denunciação caluniosa e contra a honra
de magistrado e servidor da Justiça Federal, praticados, em tese, por advogado ao apresentar
petição à Corregedoria Regional da Justiça Federal  da 2ª Região, na qual teria narrado fatos
supostamente inverídicos. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por
entender atípica a conduta ora investigada, alegando, entre outras coisas, que não foi atribuído
aos  representantes  a  prática  de  um fato  específico  e  determinado,  e  que  as  referências  ao
magistrado e ao servidor na mencionada petição foram feitas com animus narrandi, e não com
animus injuriandi (dolo específico de ofender a dignidade ou decoro), haja vista a formulação do
pedido principal de apuração de eventuais irregularidades no pagamento do precatório judicial. 3.
Discordância do MM. Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR. 4. Assiste razão ao Magistrado
ao entender que a comunicação apresentada pelo investigado à Corregedoria Regional da Justiça
Federal,  embora de fato não se restrinja a um único e específico fato, diz respeito a conduta
potencialmente  criminosa  suficientemente  individualizada,  especificamente,  o  envolvimento  do
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servidor  e  juiz  federal  substituto  em  fraude  no  processo  nº  0000805-45.2007.4.02.5163.  5.
Considerando a existência de elementos mínimos que apontam para a prática dos ilícitos ora
noticiados,  é  necessário  o  prosseguimento  nas  investigações,  mostrando-se  prematuro,  no
momento, o arquivamento deste inquérito policial. 6. Se, de fato, o investigado não cometeu ilícito
penal, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação acerca
da intenção de se praticar os crimes somente poderá ser demonstrada no curso da instrução
criminal, quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e
ampla defesa. 7. 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.

339. Processo: JF/RO/GM-0001488-
13.2015.4.01.4102-IPL

Voto: 8383/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GUAJARÁ-MIRIM

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento
indevido do benefício social Bolsa Família. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento, entendendo que a omissão da investigada quanto a sua nova renda, não ocorreu
de forma dolosa.  O novo vinculo empregatício  ocorreu dois  meses após a realização de sua
entrevista  de  recadastramento  no  Cadastro  Único  (10/05/2012)  e  durou  apenas cinco  meses
(julho a novembro de 2012). Os valores recebidos do programa Bolsa Família no período (05
benefícios)  foi  de  R$  540,00  (quinhentos  e  quarenta  reais),  menos  de  um  salário-mínimo.
Discordância  do  MM.  Juiz  Federal,  por  considerar  inviável  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância, ainda que o valor auferido pela investigada tenha sido de pequena monta , por
atentar contra o patrimônio público,  a moral  administrativa  e a fé pública,  configurando maior
reprovabilidade da conduta. Remessa dos autos a esta 2ª CCR. Aplicação do art. 28 do CPP.
Ausência de elementos que comprovem a intenção da investigada em obter vantagem indevida.
Conduta  penalmente  irrelevante.  Inexpressividade  da  lesão  jurídica  provocada.  Mínima
ofensividade da conduta da 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

340. Processo: JFRS/SLI-5002803-
79.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8823/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 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  procedimento  investigatório
instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código
Penal, em virtude da apreensão de mercadorias de origem estrangeira, iludindo o pagamento de
tributos federais no valor de R$ 617,58. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 3. O MM. Juiz Federal 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 outros procedimentos administrativos com apreensão de mercadorias). Circunstância
penalmente relevante. 5. Precedentes do STF e do STJ. 6. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª
CCR: Admite-se o valor fixado no art.  20,  caput,  da Lei  nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como
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parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que
ausente reiteração da conduta. 7. Designação de outro membro para prosseguir na persecução
penal.

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

341. Processo: JFRS/SLI-5002855-
75.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8824/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 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  procedimento  investigatório
instaurado para apurar suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código
Penal, em virtude da apreensão de mercadorias de origem estrangeira, iludindo o pagamento de
tributos federais no valor de R$ 5.958,88. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 3. O MM. Juiz Federal 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 outros procedimentos administrativos com apreensão de mercadorias). Circunstância
penalmente relevante. 5. Precedentes do STF e do STJ. 6. Aplicação do Enunciado nº 49 da 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. 7. Designação de outro membro para prosseguir na persecução
penal.

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

342. Processo: JF-SOR-0004405-38.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 8614/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

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 procedimento investigatório
instaurado 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$ 10.786,54, efetuada pela Receita Federal do Brasil. 2. A il. Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, ressaltando que o
valor dos tributos iludidos corresponde a R$ 5.024,11. 3. O MM. Juiz Federal 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
dezessete  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
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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.

343. Processo: JF/SP-0000645-19.2013.4.03.6121-
INQ

Voto: 8615/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DESCRITOS NO ART. 171, § 3º, DO CP E NOS
ARTS. 19 E 20 DA LEI Nº 7.492/86. SUPOSTA FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO
PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  os  crimes
descritos no art. 171, § 3º, do CP e nos arts. 19 e 20 da Lei nº 7.492/86. 2. Consta dos autos que,
no curso de ação judicial declaratória de nulidade de negócio jurídico, vieram à tona indícios de
que particular teria simulado uma compra de um apartamento, mediante financiamento perante a
Caixa Econômica Federal, sendo que, na verdade, o dinheiro era destinado à capitalização de
uma empresa de sua família. 3. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento,
aduzindo que não há provas no sentido de que o financiamento fora obtido mediante fraude e
destinado ao fluxo de caixa da empresa ao invés da compra do imóvel. 4. A MM. Juíza Federal
discordou do arquivamento, por entender que os fatos podem configurar os crimes previstos nos
arts. 19 e 20 da Lei nº 7.492/86, considerando necessário o aprofundamento das investigações. 5.
A própria pessoa que realizou o financiamento perante a CEF alegou que a suposta aquisição do
imóvel não passou de uma simulação para capitalização da empresa, que vinha passando por
dificuldades  financeiras.  Sustentou,  ainda,  em  audiência  cível  perante  a  1ª  Vara  Federal  de
Taubaté/SP, a existência de outras operações em que financiamentos de imóveis foram realizados
com a mesma intenção. 6. Assiste razão à Magistrada ao entender pela necessidade de novas
diligências  voltadas  à  elucidação  dos  fatos,  sobretudo  quanto  ao  ônus  financeiro  relativo  ao
financiamento  que  deu  origem  a  este  inquérito  e  a  identificação  de  outros  financiamentos
possivelmente  fraudulentos.  7.  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.

344. Processo: JF/SP-0000985-40.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 8613/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente
no país  cigarros  impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional.  2.  Segundo  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de  18/04/2016,  procede-se  ao
arquivamento  de  investigação  referente  ao  contrabando  de  cigarros  quando  a  quantidade
apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta
reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade  de  se  dar  efetividade  à  repressão  ao
contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 3. A importação de 2.500 (dois mil e
quinhentos) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do
produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que deve ser dado
prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 4. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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345. Processo: JF/SP-0001371-02.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 8619/2016 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 32 (trinta e duas) 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.  3.  O MM. Juiz
Federal discordou da manifestação ministerial, considerando que os fatos configuram, em tese, o
crime de tráfico de entorpecentes. Aduziu, ainda, que A correta adequação típica da conduta, com
o enquadramento do infrator como 'traficante' ou 'usuário', pressupõe a existência de elementos
probatórios ou indiciários seguros, aptos a sustentar a adoção de um ou outro entendimento. 4. A
conduta do investigado se amolda, em tese, 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). 5. 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. 6. 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.

346. Processo: JF/SP-0001942-35.2015.4.03.6107-
APN

Voto: 8416/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. LEI Nº 7.492/86, ART.
19. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. LESIVIDADE DA CONDUTA. VULNERAÇÃO DO BEM JURÍDICO. ANÁLISE DOS
SEUS  EFEITOS  EM  UMA  PERSPECTIVA  AMPLIADA.  HIGIDEZ  E  CREDIBILIDADE  DO
SISTEMA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática
do  crime  previsto  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86,  consistente  na  obtenção  de  financiamento
fraudulento  para  aquisição  de  veículo.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito,  entendendo  pela  atipicidade  do  fato,  por  considerar  inegável  que  o
financiamento sob apreço, recaindo sobre um específico veículo, em nenhum momento colocou
em risco o Sistema Financeiro Nacional em sua integralidade, tampouco ameaçou o patrimônio do
banco, assim como que a operação sob enfoque fora realizada sem maiores cuidados quanto à
veracidade dos documentos exigidos. 3. O Juízo da 10ª Vara Federal Criminal Especializada de
São  Paulo  discordou  das  razões  ministeriais,  consignando  que  a  partir  das  diligências
empreendidas neste feito, não é possível afirmar que a referida instituição financeira tenha agido
com falta  de  cautela  na  concessão  do  financiamento,  no  caso,  há  tipicidade  da  conduta  de
obtenção  fraudulenta  de  financiamento.  4.  A obtenção  mediante  fraude  de  qualquer  tipo  de
empréstimo com destinação específica e vinculada  com recursos públicos ou não, concedidos
por instituições públicas ou privadas  configura, em tese, o crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86 (e não o de estelionato). 5. Nesse contexto, como já decidido por esta 2ª CCR, ainda que
se possa sustentar que a lesão ao bem jurídico tutelado (higidez do Sistema Financeiro Nacional)
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não seja muito expressiva, em face exclusivamente do valor monetário do financiamento obtido,
não se pode considerar  como reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do
agente  que,  mediante  a  utilização  de  documentos  sabidamente  falsos,  obtém  financiamento
bancário com o prévio e deliberado intuito de não adimplir as prestações avençadas. Ainda, a
inexpressividade da lesão ao bem jurídico deve ser analisada sob uma perspectiva aumentada,
considerando-se a totalidade do sistema. Isso porque a fraude perpetrada pelo agente, ainda que
de pequena monta, se considerado o potencial econômico das instituições financeiras, impacta a
estabilização do sistema como um todo (IPL Nº 00251/2013, unânime, 590ª Sessão, 16/12/2013).
6.  No  mesmo  sentido,  os  seguintes  precedentes:  Procedimento  JF/SP   0006020-
15.2013.4.03.6181,  628ª  Sessão  de  Revisão,  21/09/2015,  unânime;  Procedimento  JF/SP-
0001815-69.2015.4.03.6181, 632ª Sessão de Revisão, 23/11/2015, unânime. 7. Por fim, ressalte-
se, a análise dos documentos que instruem os autos revela, a princípio, a possibilidade da prática
de fraude de maneira bem elaborada e apta a iludir a instituição financeira, não havendo dados
concretos a respeito de ausência de cautela na concessão do financiamento. 8. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

347. Processo: JF/SP-0002183-44.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 8620/2016 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 20 (vinte) sementes de maconha (Cannabis
Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  A il.  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento por entender atípica a conduta ora investigada. 3. O MM. Juiz Federal discordou da
manifestação ministerial, considerando que os fatos configuram, em tese, o crime de tráfico de
entorpecentes. Aduziu, ainda, que A correta adequação típica da conduta, com o enquadramento
do infrator  como 'traficante'  ou 'usuário',  pressupõe a existência  de elementos probatórios ou
indiciários seguros, aptos a sustentar a adoção de um ou outro entendimento. 4. A conduta do
investigado se amolda, em tese, 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).  5.
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. 6. 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.

348. Processo: JF/SP-0013606-06.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 8370/2016 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
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Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 20 (vinte) 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. 3. O MM. Juiz Federal discordou
da manifestação ministerial, considerando que os fatos configuram, em tese, o crime de tráfico de
entorpecentes. Aduziu, ainda, que A correta adequação típica da conduta, com o enquadramento
do infrator  como 'traficante'  ou 'usuário',  pressupõe a existência  de elementos probatórios ou
indiciários seguros, aptos a sustentar a adoção de um ou outro entendimento. 4. A conduta do
investigado se amolda, em tese, 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).  5.
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. 6. 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.

349. Processo: JF/SP-0016821-87.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 8624/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  CPP,  ART.  28.
CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA.  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  40  (quarenta)  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.  3.  A MM.  Juíza  Federal  discordou  da  aplicação  do  princípio  da
insignificância ao crime de contrabando, diante da grande quantidade de sementes apreendidas.
4. Assiste razão à Magistrada ao entender que não há de se falar em aplicação do princípio da
insignificância,  diante  da  apreensão  de  quarenta  sementes,  acima  do  que  usualmente  é
encontrado (cinco sementes), acondicionadas em diversos invólucros, indicando a possibilidade,
inclusive,  de  utilização  por  mais  de  uma  pessoa.  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.

350. Processo: PRM-JND-3422.2016.000091-1-INQ Voto: 8603/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS
(CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário, referentes às
competências de 01/2006 a 04/2006, após o óbito da titular.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Quase  totalidade  da  parcela  referente  ao  mês  de  janeiro/2006  era
realmente  devida,  posto  que  o  óbito  da  beneficiária  ocorreu  em  26/01/2006.  O  investigado
informou que continuou a sacar o benefício por achar que realmente tivesse direito, em razão de
ser cônjuge da segurada. Ao tomar conhecimento da irregularidade, comunicou o fato ao INSS
para regularizar a situação, efetuando o pagamento do suposto prejuízo à autarquia previdenciária
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mediante o desconto em 06 parcelas de seu benefício de pensão por morte. Ausência de dolo na
prática da conduta ora analisada. Aplicação da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. Homologação
do arquivamento.

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

351. Processo: TRE/MG-PET-0000117-
67.2016.6.13.0225

Voto: 8612/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  Eleitoral.  Informação  do  chefe  do  Cartório  Eleitoral  da  225ª  Zona
Eleitoral de Minas Gerais de suposto transporte irregular de dois eleitores para fins de alistamento
eleitoral,  uma  vez  que  o  veículo  utilizado  pertence  a  microempresa  do  atual  prefeito  de
Guaraciaba/MG.  O il.  Promotor  Eleitoral  oficiante  promoveu o arquivamento,  entendendo que
Tendo o fato em análise ocorrido antes do período eleitoral,  quando sequer há a definição de
quem serão os candidatos nas próximas eleições, impossível presumir a má-fé do responsável
pelo  transporte  noticiado.  Discordância  da  MM.  Juíza  Federal,  por  considerar  que  os  fatos
narrados podem caracterizar, em tese, o crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Remessa
dos autos a esta 2ª CCR. Aplicação do art. 28 do CPP. Fato que não ocorreu durante o período
eleitoral.  Ausência de elementos que comprovem a intenção do investigado em obter voto em
eleição futura mediante o fornecimento de transporte para alistamento eleitoral.  Insistência no
arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

352. Processo: 1.22.000.002573/2016-21 Voto: 8631/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. LEI
Nº 7.492/86, ART. 8º. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS.
1. Notícia de Fato autuada para apurar a possível prática do crime previsto no art. 8º da Lei nº
7.492/86,  tendo  em  vista  a  suposta  cobrança  de  encargos  ilegais  por  parte  de  instituição
financeira privada em contrato bancário firmado com particular. 2. O il. Procurador da República
oficiante  na  Procuradoria  da  República  em Minas  Gerais  determinou  a remessa dos  autos  à
Procuradoria da República em São Paulo, sob o argumento de que o contrato teria sido elaborado
a partir de diretrizes oriundas da matriz do Banco, localizada em São Paulo/SP. 3. O il. Procurador
da República atuante na PR/SP discordou da remessa, uma vez que os fatos teriam ocorrido na
agência  bancária de Contagem/MG, e suscitou o presente conflito negativo de atribuições.  4.
Inexistência de elementos que indiquem que o contrato suspeito teria sido elaborado seguindo
diretrizes impostas pela matriz. Ademais, o crime ora em análise consuma-se no momento em que
é exigido qualquer tipo de remuneração em desacordo com a legislação. No caso, verifica-se que
os supostos encargos ilegais foram cobrados na agência bancária situada em Contagem/MG. 5.
Fixação da atribuição da PR/MG.

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.

353. Processo: 1.29.006.000209/2016-15 Voto: 8593/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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RIO GRANDE-RS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PRATICADO POR CIVIL CONTRA
MILITAR DA MARINHA.  REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº  32  DA 2ª  CCR).  CRIME
MILITAR  NÃO  CARACTERIZADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato autuada para apurar possível crime
de desobediência praticado por civil  contra militar da Marinha do Brasil,  no exercício de suas
funções, tendo em vista suposto descumprimento de ordem legal dada por Capitão-de-Corveta,
que teria ordenado que determinada embarcação não fosse rebocada. 2. O il.  Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. Remessa dos
autos a esta 2ª CCR, para o exercício de sua função revisional. 3. A atribuição para apuração da
conduta ora em análise é do Ministério Público Federal, uma vez que a atividade de policiamento
naval se enquadra no âmbito da segurança pública (art. 144, § 1º, inciso III, da Constituição) e não
é considerada de natureza tipicamente militar. Nesse sentido, precedente do STF: HC 107731,
Relator(a): Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 17/05/2011. 4. Não homologação do
declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar
prosseguimento à persecução penal.

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

354. Processo: 1.13.000.001189/2016-10 Voto: 8634/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. 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  procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar
suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude da
apreensão de mercadoria  desacompanhada da documentação necessária que comprovasse a
regularidade da importação, iludindo o pagamento de tributos federais no valor de R$ 2.319,42. 2.
O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio
da insignificância. 3. Notícia de reiteração da prática delitiva (registro de outros 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

355. Processo: 1.17.000.001188/2016-26 Voto: 8281/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTA  FORMAÇÃO  DE  CARTEL.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
ECONÔMICA PREVISTO NO ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.137/90. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  1.
Notícia de Fato instaurada em virtude de comunicação encaminhada pelo Presidente da Câmara
Municipal de Guarapari/ES, noticiando possível cartelização praticada por postos de revenda de
combustíveis naquele município, podendo configurar crime contra a ordem econômica previsto no
art. 4º da Lei 8.137/90. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito,  entendendo  inexistir  razões  que  justifiquem  o  início  das  investigações,  posto  que  a
documentação  apresentada  não  teria  apontado  indícios  da  prática  de  crime,  não  havendo
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qualquer  comprovação  de  que  os  preços  de  combustíveis  praticados  em  Guarapari  eram
semelhantes em grande quantidade de postos. 3. Os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF para
revisão, nos termos da LC n° 75/93, art. 62, IV. 4. Verifica-se que, no caso dos autos, após o
recebimento  da  comunicação  enviada  pela  Câmara  de  Vereadores,  nenhuma  diligência  foi
realizada,  sendo  evidente  a  necessidade  de  se  aprofundar  as  investigações,  sobretudo  para
identificar  a  extensão  e  a  territorialidade  da  referida  conduta  delitiva.  5.  Somente  após  o
exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério Público Federal
poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se
deve  requerer,  de  forma  segura,  o  arquivamento  do  processo.  6.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

356. Processo: 1.20.002.000027/2016-18 Voto: 8635/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CP, ARTS. 297, § 4º, E 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 autuada a partir de ofício encaminhado pela Vara do
Trabalho do município de Sorriso/MT, comunicando a suposta prática dos crimes descritos nos
arts. 297, § 4º, e 337-A do CP, uma vez que sócio-administrador de uma empresa teria registrado
a carteira profissional de sua empregada em desconformidade com a realidade fática. 2. O il.
Procurador da República oficiante entendeu pela absorção do delito do art. 297, § 4º, pelo do art.
337-A, ambos do CP. Após, promoveu o arquivamento, aduzindo que a prova da materialidade
delitiva está a cargo, exclusivo, do Fisco, razão porque a persecução penal depende de decisão
final, na esfera administrativa, que afirme a existência do crédito. 3. O caso é de absorção do
crime do art.  297,  § 4º,  pelo  crime do art.  337-A,  ambos do Código Penal,  haja  vista  que a
omissão/inserção  de dados falsos na  CTPS foi  praticada  como meio  para  a  consumação da
sonegação de contribuição previdenciária. 4. O crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A) não necessita, para sua caracterização, de lançamento fiscal da Receita Federal
quando  comunicado  pela  Justiça  do  Trabalho.  5.  Enunciado  nº  63  da  2ª  CCR:  A sentença
trabalhista transitada em julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação,
constitui definitivamente o crédito tributário. 6. Não homologação do arquivamento e designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

357. Processo: 1.25.008.000521/2016-38 Voto: 8632/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. 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  procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar
suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, em virtude da
apreensão  de  mercadorias  de  origem  estrangeira  desacompanhadas  da  documentação
necessária  que comprovasse a regularidade da importação,  iludindo o pagamento de tributos
federais  no  valor  de  R$  1.113,79.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito, em razão do valor dos tributos iludidos (R$ 1.113,79), aduzindo, ainda, que
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no âmbito do TRF-4ª Região, tem-se firmado entendimento de que os valores inferiores a R$
20.000,00,  ainda  que  presentes  reiterações  administrativas,  são  passíveis  de  incidência  da
aplicação do princípio da insignificância. 3. Notícia de reiteração da prática delitiva (registro de
outros 4 procedimentos administrativos,  com apreensão de mercadorias,  contra a investigada,
sendo que esta, inclusive, já foi denunciada, anteriormente, pela prática do crime de descaminho
nos autos da ação penal nº 5001481-58.2015.4.04.7009). Circunstância penalmente relevante. 4.
Precedentes do STF e do STJ. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR/MPF. 5. Designação de
outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

358. Processo: 1.12.000.000733/2016-43 Voto: 8814/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Narra o noticiante que sua advogada teria praticado o crime de patrocínio infiel
(CP, art. 355). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Fatos narrados
que não atraem a atribuição do Ministério Público Federal, tendo em vista que ocorreram durante
audiência realizada no âmbito do Juizado Especial da Justiça do Estado do Amapá, cujo feito
versava sobre assunto de interesse particular. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses
da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. 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.

359. Processo: 1.13.002.000121/2016-01 Voto: 8594/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de que particular teria colocado fogo na cozinha do noticiante. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Eventual crime ocorrido entre particulares.
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.

360. Processo: 1.14.014.000211/2016-18 Voto: 8830/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

361. Processo: 1.16.000.002695/2016-14 Voto: 8591/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia  de Fato.  Narra  a  noticiante  que  órgãos públicos  do  Distrito  Federal,  com a ajuda de
Cartórios de Registros de Imóveis, teriam fraudado documentos referentes a uma determinada
área rural. 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, até
o 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.

362. Processo: 1.20.004.000145/2016-06 Voto: 8586/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  em  desfavor  de  particulares  (CP,  art.  171).
Professor  de vôlei  teria se passado por servidor  do Instituto  Federal  de Educação, Ciência  e
Tecnologia de Mato Grosso com intuito de obter apoio financeiro de estabelecimento comercial a
esportistas.  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.

363. Processo: 1.21.000.001521/2016-74 Voto: 8811/2016 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 perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares. Narra o noticiante que
contratou consórcio mediante pagamento prévio, sem receber a contraprestação devida. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou
interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência, até o 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.

364. Processo: 1.22.000.002637/2015-11 Voto: 8585/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Particular teria
efetuado o depósito de diversos cheques furtados em sua conta bancária. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Conduta  praticada  em  detrimento  de  instituição
financeira privada, a quem os títulos foram apresentados, sendo responsável pela sua equivocada
compensação. 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

365. Processo: 1.22.000.003848/2016-43 Voto: 8743/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível participação de oficiais de justiça em organização criminosa constituída
para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 -  2a CCR).  Supostos crimes de caráter
intermunicipal  envolvendo  servidores  públicos  estaduais.  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  do  STJ:  CC
144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe  02/03/2016.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

366. Processo: 1.25.000.004025/2016-23 Voto: 8808/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP. Empresa privada estaria
comercializando produto sem registro na ANVISA. 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  (CC  120843/SP.  Rel.  Min.  Laurita  Vaz.
Terceira  Seção.  DJe  de  27/03/2012).  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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

367. Processo: 1.25.006.000565/2016-88 Voto: 8831/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP. Representantes legais de
empresa  privada  teriam feito  propaganda  de  produtos  terapêuticos  sem registro  na  ANVISA.
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
(CC 120843/SP.  Rel.  Min.  Laurita  Vaz.  Terceira  Seção.  DJe  de  27/03/2012).  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  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

368. Processo: 1.26.000.002763/2016-07 Voto: 8589/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  por  particular  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, comunicando a possível prática do crime de injúria (CP, art. 140), uma vez que estaria
sofrendo  preconceito  em  razão  de  sua  opção  sexual  por  parte  de  adeptos  da  religião
Testemunhas  de  Jeová.  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.

369. Processo: 1.26.005.000257/2016-25 Voto: 8582/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  mediante  obtenção
fraudulenta  de  empréstimo  consignado,  perante  instituição  financeira  privada,  em  nome  de
beneficiária do Instituto  Nacional  do Seguro Social   INSS. Revisão de declínio  de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios acerca da participação de servidor público na
prática delitiva. Prejuízo suportado unicamente por 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, até o momento, 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.

370. Processo: 1.27.002.000139/2016-18 Voto: 8592/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada por caminhoneiro, comunicando
diversas  irregularidades  praticadas  por  empregado  de  uma  empresa  privada  do  ramo  de
alimentos,  entre  elas,  a  exigência  de  comissão  para  realização  de  fretes  e  contratação  de
empresas de fachada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência,
até  o  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.

371. Processo: 1.29.000.002595/2016-30 Voto: 8583/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta fraude na obtenção de empréstimos
consignados  perante  instituições  financeiras  privadas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios acerca da participação de servidor público na
prática delitiva. Prejuízo suportado unicamente por particulares. 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,  até  o  momento,  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.

372. Processo: 1.30.001.004003/2016-93 Voto: 8598/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de descaminho (CP, art. 334). Suposta venda de produto pirateado pela internet. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Configuração do delito previsto no art. 184, §
2º,  do  CP.  Ausência  de  indícios  de  internalização  do  produto.  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.

373. Processo: 1.30.009.000311/2016-70 Voto: 8810/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de esbulho possessório (CP, art. 161, §1º, II) em detrimento de
beneficiário de lote de assentamento do INCRA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração penal em
prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. A conduta delitiva
não representou qualquer ameaça à titularidade da terra, que continua pertencendo ao INCRA.
Prejuízo restrito à particular que teve seu lote invadido. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.19.004.000138/2015-36, 641ª Sessão, de 08/04/2016,
unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

374. Processo: 1.33.003.000221/2016-27 Voto: 8587/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171),
tendo  em vista  a  notícia  de  que  um homem,  ainda  não  identificado,  teria,  mediante  artifício,
trocado o cartão da Caixa Econômica Federal  de titularidade de dois correntistas e realizado
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transações financeiras  indevidas.  Revisão  de declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33  da  2ª
CCR).  Informação da CEF de que não suportou nenhum prejuízo financeiro com as supostas
transações fraudulentas. Ausência de indícios de crime praticado em desfavor da empresa pública
federal. Suposto golpe realizado mediante a utilização de cartão bancário verdadeiro. Eventual
prejuízo  em  detrimento  do  patrimônio  e  da  boa-fé  de  particulares.  Precedente  da  2ª  CCR:
processo  nº  3412.2015.000037-4,  647ª  Sessão,  de  23/05/2016,  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.

375. Processo: 1.33.003.000301/2016-82 Voto: 8581/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de ameaça ocorrido entre particulares (CP, art.  147),  por meio do aplicativo WhatsApp.
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.

376. Processo: 1.34.001.005475/2016-14 Voto: 8595/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
comunicando a postagem, por meio da internet, de vídeos de jogos infantis com conteúdo de
extrema violência, hipotética apologia à pornografia infantil, à estupro e feminicídio. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR: O
fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, somente por
este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Existência de
procedimento no Ministério Público do Distrito Federal apurando a autoria dos delitos noticiados.
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.

377. Processo: 1.34.001.007925/2016-11 Voto: 8815/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP. Representantes legais de
empresa  privada  teriam  feito  propaganda  de  produto  terapêutico  sem  registro  na  ANVISA.
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
(CC 120843/SP.  Rel.  Min.  Laurita  Vaz.  Terceira  Seção.  DJe  de  27/03/2012).  Inexistência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a

152



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

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.

378. Processo: 1.34.004.001188/2016-13 Voto: 8759/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

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

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

379. Processo: 1.34.010.000615/2016-59 Voto: 8812/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato entre particulares (CP, art. 171). Narra a noticiante
que teve seu cartão de crédito do Banco do Brasil clonado por pessoa desconhecida. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de ofensa direta a bens, serviços
ou interesse  da União.  Inteligência  do Enunciado  42 da Súmula  do STJ:  Compete  à  Justiça
Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia
mista  e  os  crimes  praticados  em  seu  detrimento.  Inexistência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

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

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

Ementa: Notícia de Fato. Narra a noticiante que teria sido agredida por seu ex-namorado. Informa, ainda,
que seu agressor estaria envolvido, em conluio com vereador do município de Bom Jardim/MA,
em  possíveis  atos  de  corrupção  e  desvios  de  recursos  públicos.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 1) Em relação à violência doméstica noticiada, inexiste
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.  2)
Quanto  a  possíveis  crimes  de  corrupção,  como  se  trata  de  matéria  afeta  à  5ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção e Atos de Improbidade Administrativa), remetam-
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se os autos àquele Colegiado, em observância à Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril de
2014, publicada em 24/04/2014.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuições em relação à agressão relatada e remessa dos autos à 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

381. Processo: 1.30.020.000365/2015-04 Voto: 8550/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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 declínio que
se recebe como 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.

Pelo Provimento do recurso

382. Processo: 1.16.000.002951/2015-92 Voto: 8628/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
POSSÍVEL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO DISTRITO FEDERAL. 1. Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática do crime de
desobediência (CP, art. 330) por parte de ex-Secretária da Secretaria de Atenção Básica à Saúde
do Ministério da Saúde, consistente no descumprimento de ordem judicial proferida pela 8ª Vara
Federal  da  Seção  Judiciária  de  Goiás,  na  qual  determinou  a  aquisição  e  fornecimento  de
medicamentos a particular.  2. O Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção da PR/GO
promoveu o declínio de atribuições à Procuradoria da República no Distrito Federal, uma vez que
a investigada exercia suas funções administrativas em Brasília. 3. O il. Procurador da República
atuante no Distrito Federal, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, por
entender que o crime teria se consumado perante o Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Goiás. 4. Na 636ª Sessão Ordinária, do dia 29/02/2016, esta 2ª CCR/MPF, à unanimidade,
deliberou pela atribuição do Procurador suscitado, considerando que a ordem judicial deveria ter
sido cumprida em Goiânia/GO. 5. O il. Procurador da República oficiante na PR/GO recorreu da
decisão da Câmara, sob o fundamento de que este Colegiado teria adotado solução contrária à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à 2ª CCR para conhecimento.
6. O crime ora em análise consuma-se com a efetiva ação ou omissão do sujeito passivo, vale
dizer, no momento e no local em que se concretiza o descumprimento da ordem. Considerando
que  a  ordem judicial  (aquisição  e  fornecimento  de  medicamentos)  deveria  ser  cumprida  em
Brasília/DF, local onde a investigada exercia suas funções, a atribuição para atuação no feito deve
ser desempenhada nesse local. 7. Nesse sentido, precedentes do STJ (CC 117.473/DF, Terceira
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Seção, DJe 11/03/2013) e da 2ª CCR (Procedimento nº 1.14.004.000280/2014-89, 621ª Sessão,
de  27/05/2015,  unânime;  Procedimento  nº  1.14.000.002563/2014-03,  622ª  Sessão,  de
22/06/2015, unânime; Procedimento nº 1.20.000.001526/2015-53, 636ª Sessão, de 29/02/2016,
unânime). 8. Provimento do recurso.  Reconsideração da decisão proferida na Sessão nº 636.
Atribuição da PR/DF.

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

Homologação de Arquivamento

383. Processo: DPF/AGA/TO-00011/2014-INQ Voto: 8627/2016 Origem: GABPRM2-JRCS - JULIA 
ROSSI DE CARVALHO 
SPONCHIADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289). Particular teria recebido, em 16 de
novembro de 2013, uma cédula falsa no valor de R$ 100,00 (cem reais), em um estabelecimento
comercial localizado em Araguaína/TO. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Caso em
que não  foi  possível  identificar  quem teria  repassado a  cédula  falsa.  Ausência  de elementos
suficientes acerca 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, 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.

384. Processo: DPF/JFA-00227/2014-INQ Voto: 8579/2016 Origem: GABPRM1-FSFC - LUCAS
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de coação no curso do processo (CP, art. 344). Autora de uma
reclamação trabalhista teria sido forçada por empregados da empresa reclamada a revogar o
mandado que havia concedido a seu advogado, bem como a firmar um acordo ou desistir da ação
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foi possível
colher  elementos  de  informação  suficientes  acerca  da  autoria  e  materialidade  delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

385. Processo: SR/DPF/MG-00493/2013-INQ Voto: 8805/2016 Origem: GABPRM1-FSFC - LUCAS
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime previsto  no art.  197 do CP. Representantes de um sindicato
teriam, no dia 16/08/2012, constrangido, mediante ameaça, funcionários de um consórcio a não
exercerem seu trabalho nos canteiros de obras localizados nos córregos Agrovila e São Pedro de
Cima. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A pena máxima cominada ao delito é de
1 (um) ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 4
(quatro)  anos  da  prática  ilícita  (CP,  art.  109,  V).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).
Homologação do arquivamento.

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

386. Processo: SR/DPF/MG-01690/2016-INQ Voto: 8766/2016 Origem: GABPRM1-FSFC - LUCAS
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155, § 4º, I) cometido contra os Correios, em razão de
arrombamento e subtração de objetos em caminhão da referida Empresa Pública Federal, durante
o percurso de Belo Horizonte a Realeza  MG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Fato ocorrido entre 26 e 27/05/2015. O motorista narrou que não sabe informar onde ocorreu o
arrombamento,  sendo  que  somente  percebeu  o  ocorrido  durante  a  parada  em Realeza-MG,
quando viu que a porta do baú estava sem o lacre e sem o cadeado. Embora demonstrada a
materialidade,  não  há  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Esgotamento  das  diligências
investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e  inexistência  de  linha  investigatória  potencialmente
idônea.  Aplicação  da  Orientação  n°  26/20161 da 2ª  CCR.  Arquivamento  que  não  gera  coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

387. Processo: SRPF-AP-00044/2016-INQ Voto: 8359/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado mediante requisição judicial contida em decisão proferida nos autos
de Ação de Reintegração de Posse da área de entorno do aeroporto internacional de Macapá
(2008.31.00.001047-8), para aferir se há interesse político-partidário no submundo das invasões,
identificando-se o responsável pelo comando da ocupação indevida. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela DPF informa que a desocupação do ocorreu
por força de decisão judicial, não tem ocorrido novas invasões. Inclusive, agentes da DPF tem
feito  vistorias  semanais  no  local,  verificando  a  inexistência  de  novas  construções  na  área.
Ausência  de  crime  a  ser  investigado.  Inexistência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação de arquivamento.

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

388. Processo: 1.00.000.011108/2016-48 Voto: 8285/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo encaminhado para análise de eventual dependência com autos de
outro processo, que intenta a responsabilização do indiciado pela apreensão de duas máquinas
eletrônicas programadas do tipo caça-níqueis em seu estabelecimento comercial (art. 334, CP).
Da  aludida  análise  depreende-se  pela  inexistência  de  dependência  haja  vista  o  processo
apontado contar com sentença transitada em julgado, conforme principais peças processuais em
anexo.  Por esse motivo,  aplica-se a súmula 235 do STJ que estabelece que a conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.. Ademais, a conduta em questão
foi  praticada até  o dia  05/06/2008.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Fato
ocorrido há mais de 8 anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

389. Processo: 1.00.000.017511/2016-81 Voto: 8807/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de
que um site da internet estaria disponibilizando informações pessoais sem autorização. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Carência de dados concretos acerca de suposto ilícito
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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

390. Processo: 1.01.000.000284/2016-17 Voto: 8282/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato originada a partir de cópia da Notícia de Fato 0000035-16.2016.2102, arquivada
pelo MPM. O procedimento iniciou por representação de um coronel reformado do Exército que
noticiou a prática de crimes contra a Segurança Nacional (Lei 7170/83), por parte de diversos
políticos,  entre  eles  os  ex-presidentes  da  República,  em  razão  do  uso  de  violência  por
movimentos  sociais  e  entidades  simpatizantes,  em  afronta  à  segurança  e  defesa  nacionais.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Todos os fatos noticiados pelo representante
foram amplamente noticiados na imprensa, sendo de conhecimento público, inclusive da PGR, e,
ou não configuram crime, ou já são objeto de investigação. Inexistência de justa causa para a
persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

391. Processo: 1.11.000.000053/2016-67 Voto: 8580/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Suposto crime de corrupção eleitoral. Narra o noticiante que ele e outras pessoas
residentes em Rio Largo/AL teriam feito o cadastro no Programa Federal Minha Casa Minha Vida
no ano de 2013, mas não teriam recebido as residências que lhes seriam destinadas, haja vista
que as casas teriam sido entregues,  com finalidade eleitoreira,  a outras pessoas.  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 da possível  prática do delito ora em análise. Em complementação à notícia-
crime, o noticiante informou que na época existia um boato que as casas estavam sendo usadas
para fins eleitoreiros, mas eram só boatos das pessoas que queriam ganhar uma casa. 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.

392. Processo: 1.12.000.001011/2016-14 Voto: 8607/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta invasão de terras públicas federais. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). O noticiante informou que a invasão foi cessada. Inexistência de elementos
mínimos de materialidade e autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

393. Processo: 1.13.001.000033/2016-10 Voto: 8820/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Narra
o  noticiante  que  dois  cidadãos  estariam recebendo  indevidamente  benefícios  previdenciários.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Agência de Previdência Social
em Tabatinga de que consta apenas um benefício de amparo social ao idoso em nome de um dos
particulares  noticiados,  não  sendo  identificada  qualquer  irregularidade.  Ao  entrar  em contato
novamente com o noticiante, este afirmou não ter conseguido reunir qualquer outra informação
para  caracterizar  minimamente  a  suspeita  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.

394. Processo: 1.14.000.002417/2016-31 Voto: 8637/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) ocorrido em desfavor de carteiro
dos Correios. Subtração de três encomendas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Após  diligências,  não  foi  possível  colher  elementos  mínimos  de  autoria  delitiva.  Os  agentes
criminosos estavam com os rostos cobertos por capacetes. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

395. Processo: 1.14.000.002479/2016-43 Voto: 8638/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I, II e V) ocorrido em desfavor de
carteiro dos Correios. Subtração de 23 (vinte e três) encomendas. 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.
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.

396. Processo: 1.14.000.002619/2016-83 Voto: 8600/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Descumprimento  de  ordem
judicial exarada nos autos de mandado de segurança em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho
da 5ª Região, que determinou a imediata liberação do valor incontroverso líquido em favor da
impetrante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Cumprimento da decisão judicial.
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.

397. Processo: 1.14.000.003101/2016-67 Voto: 8835/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I) ocorrido em desfavor de carteiros
dos Correios. Subtração de 2 (duas) encomendas. 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. 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.

398. Processo: 1.14.001.000653/2016-11 Voto: 8817/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Secretário de Saúde do
município de Ilhéus/BA teria deixado de cumprir determinação judicial exarada nos autos de uma
ação  trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Da  análise  dos  autos,
verifica-se  que,  embora  a  destempo,  a  ordem foi  cumprida.  Caso  em que não  se  vislumbra
intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado.
Homologação do arquivamento.

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

399. Processo: 1.15.000.000497/2016-53 Voto: 8606/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime previsto no art. 293, § 1º, I, do CP. Suposta
apresentação, perante o INSS, de Guia de Previdência Social (GPS) com autenticação mecânica
falsificada, no valor de R$ 373,23, por parte de representante legal de empresa privada. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Mesmo  após  diligências,  não  foi  possível  obter
informação precisa de quando foi apresentada tal guia ao INSS, sendo certo que a guia se refere
à competência de 04/2001, enquanto a autenticação falsificada possui data de 03/02/2002. A pena
máxima cominada ao delito é de 8 (oito) anos de reclusão. Havendo imprecisão quanto a data do
fato, deve-se adotar aquela mais favorável à investigada, o que leva a constatação da ocorrência
da prescrição em 03/02/2014 (CP, art. 109, III). Ademais, não é possível afirmar que, de fato, foi a
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representante legal da empresa que apresentou tal documento. A investigada informou que, por
vezes, delegava tais atribuições a outras pessoas, e que não possuía intenção de lesar a Receita
Federal, tendo, inclusive, adimplido o valor da guia falsificada acrescido de multa e atualização
monetária.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

400. Processo: 1.15.000.002397/2016-61 Voto: 8834/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto
crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Narra o noticiante que particular estaria
recebendo indevidamente benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Após  diligências,  constatou-se  que  não  há  qualquer  irregularidade  na  concessão  e  na
manutenção do benefício. 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.

401. Processo: 1.20.000.001521/2016-10 Voto: 8821/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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  ar-
condicionado  do  Hospital  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  teria  sido  furtado  no  dia
01.07.2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de vestígios, 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.

402. Processo: 1.22.000.003314/2015-36 Voto: 8335/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Crime de violação de direito  autoral  (CP,  art.  184,  §1º).
Apuratório iniciado a partir do encaminhado de cópia de processo administrativo da Universidade
Federal de Minas Gerais  UFMG, no qual restou comprovado que aluna daquela Universidade
plagiou a tese de doutorado que defendeu na instituição, obtendo o título de doutora. Com isso,
obteve uma série de vantagens financeiras perante a Universidade Federal do Pará  UFPA na qual
exerce o cargo de professora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido
em 09/09/2004. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). Extinção da punibilidade
(CP, art. 107, IV). Em relação aos possíveis crimes de peculato e estelionato majorado, assim
como os  eventuais  atos  passíveis  de  ensejar  ação  de  improbidade administrativa,  posto  que
ocorreram em outro Estado, o Procurador oficiante declinou da atribuição ao MPF do Pará, para
adoção das medidas cabíveis. Homologação do arquivamento.

160



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

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

403. Processo: 1.23.000.000509/2016-78 Voto: 8577/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Narra o noticiante que entregou sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) a um advogado, por ocasião de acordo realizado em processo judicial
trabalhista, devendo a mesma ser devolvida em audiência, o que não teria ocorrido. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos probatórios mínimos que indiquem
que  o  advogado  tenha  se  apropriado  da  CTPS.  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
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

404. Processo: 1.23.000.000821/2016-61 Voto: 8833/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).  Recebimento indevido de parcelas de benefício
previdenciário, referentes às competências de 07/2012 a 10/2012, após o óbito do titular. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Metade da parcela referente ao mês de julho/2012
era realmente devida, posto que o óbito do beneficiário ocorreu em 14/07/2012. Constatação de
que o investigado utilizou os valores indevidos para quitar dívidas do falecido e para aquisição de
remédios para tratamento de doença, uma vez que é portador do vírus da AIDS. Ausência de dolo
na  prática  da  conduta  ora  analisada.  Aplicação  da  Orientação  nº  04  da  2ª  CCR/MPF.
Homologação do arquivamento.

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

405. Processo: 1.23.000.001002/2014-70 Voto: 8316/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Preparatório.  Ocorrência acerca do extravio de diversos cartões de usuários do
programa Bolsa Família que supostamente teria sido enviado pela Caixa Econômica Federal por
intermédio dos Correios, os quais foram encontrados em via pública na cidade de Abaetetuba/PA.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas. A CEF informou que os
cartões encontrados estavam com o benefício cancelado, sequer tinham sido ativados por seus
titulares  e  haviam sido  separados  para  expurgo.  Possível  descarte  incorreto  pela  equipe  de
funcionários dos serviços gerais. Atipicidade da conduta investigada. Inexistência de justa causa
formal. Homologação de arquivamento.

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

406. Processo: 1.23.005.000022/2016-45 Voto: 8829/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº
7.492/86, art. 20). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia da aplicação em
finalidade diversa da prevista em lei ou contrato de recursos provenientes de financiamento junto
ao Banco da Amazônia S/A  BASA, em contrato firmado em 19/04/2007, com o fim de obter a
concessão de financiamento, vinculado ao PRONAF, destinado à aquisição de animais de corte e
outros produtos correlatos à atividade campesina. Em setembro de 2014, agentes vinculados à
instituição financeira realizaram vistoria na propriedade rural  com o escopo de acompanhar a
regularidade da destinação dos recursos concedidos, oportunidade na qual constataram que a
propriedade rural estaria em área de conservação ambiental, ficando a investigada impossibilitada
da aplicação do financiamento à destinação para a qual fora concedido. Criação da referida área
de conservação que não obstante seja anterior à concessão do financiamento, os moradores da
região não foram informados na realização dos contratos. Não existência de dolo na conduta da
investigada que possivelmente desconhecia a condição do imóvel,  restando impossibilitado de
aplicar os recursos em sua destinação, sob pena de incorrer em crime ambiental. Homologação
do arquivamento.

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

407. Processo: 1.23.005.000030/2016-91 Voto: 8321/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: MATÉRIA:  Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia da
aplicação  em finalidade  diversa  da  prevista  em lei  ou  contrato  de  recursos  provenientes  de
financiamento junto ao Banco da Amazônia S/A  BASA, em contrato firmado em 26/12/2006, com
o fim de obter a concessão de financiamento, vinculado ao PRONAF, destinado à aquisição de
animais de corte e outros produtos correlatos à  atividade campesina.  Em setembro de 2014,
agentes vinculados à instituição financeira realizaram vistoria na propriedade rural com o escopo
de acompanhar a regularidade da destinação dos recursos concedidos,  oportunidade na qual
constataram  que  a  propriedade  rural  estaria  em  área  de  conservação  ambiental,  ficando  o
investigado  impossibilitado  da  aplicação  do  financiamento  à  destinação  para  a  qual  fora
concedido. Criação da referida área de conservação que não obstante seja anterior à concessão
do financiamento, os moradores da região não foram informados na realização dos contratos. Não
existência  de dolo  na conduta do investigado  que  possivelmente desconhecia  a  condição  do
imóvel, restando impossibilitado de aplicar os recursos em sua destinação, sob pena de incorrer
em crime ambiental. Homologação do arquivamento.

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

408. Processo: 1.25.000.001454/2015-68 Voto: 8283/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Ofício  encaminhado ao  MPF para  análise  e  adoção de
providências cabíveis, tendo em vista pedido formulado pela União nos autos da Ação Ordinária
ajuizada pela empresa em face da Fazenda Nacional, visando a declaração do direito de deduzir
da base de cálculo do IR e da CSSLL a despesa com amortização de ágio obtido em decorrência
da aquisição de participação societária e sob os fundamentos inseridos na petição. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Devido à complexidade dos fatos foi feita consulta ao
BACEN acerca da legalidade das diversas operações de reorganização societária relativas às
empresas e descritas no período entre 02/06/2006 a 27/06/2008. Extrai-se das informações que
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não  houve  qualquer  operação  irregular,  incompatível  com  as  normas  do  BACEN  ou  com  o
regulamento  do  Imposto  de  Renda,  estando  em  conformidade  as  operações  societárias
envolvendo  a  representada  com  as  normas  aplicáveis.  Ausência  de  indícios  mínimos  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.

409. Processo: 1.25.008.000016/2015-11 Voto: 8351/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 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, em decorrência de acidente sofrido na data de 16/03/2014, que segundo noticiado a
investigada foi vista em um hospital prestando atendimento médico, acompanhada por estudantes
de Medicina.  Revisão do arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A obtenção do auxílio-
doença deu-se de forma regular, em razão da efetiva constatação de incapacidade, não havendo
nenhum  indício  de  que  a  segurada  tenha  empregado  meio  fraudulento  afim  de  simular  a
incapacidade  ou  que  tenha  se  omitido  com  relação  à  recuperação  de  sua  capacidade.  A
investigada teria realizado acompanhamentos e supervisão esporádicos aos Estagiários do último
ano do Curso de Medicina. Atividade que não prejudicava o tratamento e evolução da cura tendo
por objetivo complementar o Mestrado que realiza na UNICAMP, devidamente autorizada. Valores
recebidos  a  título  de  de  ajuda  de  custo  e  colaboração  para  o  sustento  da  representada.
Recolhimentos  constantes  do  CNIS  referentes  a  pagamentos  extemporâneos  de  serviços
anteriores  ao  afastamento.  Atividade  exercida  não  prejudicial  à  recuperação  da  saúde  da
segurada.  Irrazoável  exigir  da  pessoa  incapacitada  para  o  trabalho  a  completa  inatividade,
inclusive  para  atividades  de  cunho  intelectual.  Crime  não  configurado.  Homologação  do
arquivamento.

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

410. Processo: 1.25.008.000527/2016-13 Voto: 8816/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Representante legal de
empresa privada teria  deixado de cumprir  determinação judicial  da 4ª Vara Federal  de Ponta
Grossa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que,
embora a destempo, a ordem foi cumprida. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada de
não  cumprir  a  ordem  legal.  Ausência  de  dolo.  Crime  não  caracterizado.  Homologação  do
arquivamento.

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

411. Processo: 1.27.002.000073/2016-58 Voto: 8549/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), praticado,
em tese, pelo prefeito de Itaueira/PI. Relato de que conselheiras tutelares do município estariam
sofrendo descontos mensais a título de contribuição previdenciária. Entretanto, o ente municipal
não estaria efetuando os repasses ao INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
Receita  Federal  concluiu  inexistirem  as  irregularidades  noticiadas.  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.

412. Processo: 1.30.001.003838/2012-01 Voto: 8342/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Possíveis crimes
de tortura e de homicídio praticados durante o regime militar contra ADERVAL ALVES COQUEIRO
(Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos,  p.
533/535). Militante e perseguido político, foi morto no dia 06/02/1971, no Rio de Janeiro, atingido
por  disparos  de  arma  de  fogo,  em  ação  perpetrada  por  agentes  do  Estado.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo
decurso do tempo,  seja  pela  dificuldade fática de identificação dos autores intelectuais e dos
executores.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  ou  de  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no
art. 18 do CPP.

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

413. Processo: 1.30.001.004442/2015-15 Voto: 8346/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da Equipe Conjunta de Investigação
relacionada à Operação Condor (Brasil e Argentina), com o escopo de apurar as circunstâncias do
desaparecimento do dissidente político argentino JUAN MARIANO ZAREMBA RIOS, ocorrido a
partir de 1º de outubro de 1976, em Posadas, Misiones, Argentina. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos suficientes que permitam inferir a participação de
militares brasileiros no episódio.  Tampouco informações acerca da nacionalidade brasileira  da
vítima. No caso específico, a vítima não era brasileira, nem há elementos nos autos que permitam
concluir que houve a participação de agentes brasileiros no crime cometido. Trata-se, com efeito,
de sequestro  cometido por  agentes  argentinos,  na cidade  de Buenos Aires,  contra  vítima de
nacionalidade argentina. Ausentes, portanto, as hipóteses autorizadoras da aplicação do princípio
da extraterritorialidade da Lei brasileira. 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.

414. Processo: 1.30.001.004693/2016-81 Voto: 8806/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de contrabando, previsto no art. 334 do CP (redação anterior à Lei
13.008/2014). Apreensão, no dia 29/03/2008, de duas Máquinas Eletrônicas Programáveis (MEP)
de origem estrangeira em estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
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62,  IV).  A pena máxima cominada ao delito é  de 4 (quatro)  anos de reclusão. Prescrição da
pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 8 (oito) anos da prática ilícita (CP, art. 109,
IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

415. Processo: 1.30.001.006284/2012-95 Voto: 8343/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Justiça de Transição  Memória e Verdade. Possíveis crimes
de  tortura  e  homicídio  praticados  durante  o  regime  militar  contra  PAULO  COSTA RIBEIRO
BASTOS (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3, Mortos e Desaparecidos Políticos,
p. 982/983). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de provas sobre as
circunstâncias  do  desaparecimento  da  vítima  ocorrido  em  11/07/1972.  Não  há  elementos
suficientes  de  autoria  delitiva,  seja  pelo  decurso  do  tempo,  seja  pela  dificuldade  fática  de
identificação dos autores intelectuais e dos executores. Ausência de indícios mínimos de autoria
delitiva ou de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do
arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

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

416. Processo: 1.30.005.000455/2016-66 Voto: 8832/2016 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  recebido  um  e-mail  da  Receita  Federal  notificando  a
existência de uma suposta restituição disponível em seu nome. Informa, ainda, que é isenta do
Imposto de Renda, não sendo possível existir restituição a seu favor. 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. Não houve nem mesmo a juntada do e-
mail.  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.

417. Processo: 1.30.009.000125/2015-50 Voto: 8604/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão.  Crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto  recebimento
indevido de seguro-defeso por parte de pescadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Constatação de indícios de irregularidade envolvendo apenas um pescador. Instauração
de procedimento próprio para apuração de sua 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.
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418. Processo: 1.33.000.003346/2015-58 Voto: 8358/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: MATÉRIA: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato majorado (art. 171,
§ 3º, do CP) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Manifestação
apresentada perante a Sala  de Atendimento ao Cidadão dando notícia  que ex-funcionário  de
determinada  empresa,  demitido  sem  justa  causa,  estaria  recebendo  seguro  desemprego  e
concomitantemente  trabalhando  em  outra  empresa  sem  registro  na  CTPS  para  continuar  a
receber o seguro. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizadas diligências
por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego. Relatório de fiscalização informa que não foi
encontrado o investigado laborando na empresa. Não restou comprovado o recebimento indevido
do seguro desemprego. Crime não configurado. Homologação do arquivamento.

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

419. Processo: 1.34.001.004121/2015-71 Voto: 8626/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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, diretor de uma instituição pública municipal teria realizado movimentações
financeiras suspeitas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme dispõe o art.
2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será
da  competência  da  Justiça  Federal  quando praticado  contra  o  sistema  financeiro  e  a  ordem
econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal  (CC 113.359/RJ, Rel.  Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção,  DJe  05/06/2013).  Inexistência  de  elementos  que  denotem ofensa  a  bem,  serviço  ou
interesse da União ou de suas entidades. Hipótese em que os elementos iniciais evidenciam a
ocorrência de crime antecedente de competência estadual. Existência de investigação perante a
Justiça 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 Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

420. Processo: 1.34.008.000353/2016-71 Voto: 8599/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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  o  noticiante  a  existência  de  uma  suposta  organização  criminosa  em
Cosmópolis/SP, ameaças de morte, assaltos a caixas eletrônicos e outros delitos. 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.  Manifestação genérica.
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.

421. Processo: 1.34.035.000144/2015-10 Voto: 8784/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  previsto  no  art.  10  da  Lei  nº  7.347/85.
Prefeito de Miguelópolis/SP teria deixado de fornecer documentos requisitados pelo Ministério
Público Federal para instruir inquérito civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da
análise dos autos, verifica-se que, embora a destempo, a requisição ministerial foi atendida. Caso
em que não se vislumbra intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Demora justificada.
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.

Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

422. Processo: JF-AÇA-0000156-19.2016.4.03.6107-
INQ

Voto: 8199/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 7ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. USO DE CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA DE DEBITOS RELATIVOS
AOS  TRIBUTOS  FEDERAIS  (CP,  ART.  297  C/C  ART.  304).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO
(ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO
MPE  E  DO  MPF.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO. 1.Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de uso de
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
falsa pelo sócio proprietário de autoescola, perante órgão da Administração Direta Estadual, para
fins de renovação de sua empresa. 2. A notícia-crime em questão foi inicialmente encaminhada ao
MPE/SP, que promoveu declínio de atribuições ao MPF por entender que deveria ser processada
e julgada pela Justiça Federal, tendo em vista que o documento falso foi emitido pela Receita
Federal, sendo vislumbrado indício de interesse da União. 3. O Procurador da República oficiante
considerou não haver interesse federal, uma vez que, embora a certidão falsa seja de emissão de
órgão federal (Receita Federal do Brasil),  a União não teria sido prejudicada com o uso, nem
qualquer outra entidade sob juridição federal, mas sim o órgão estadual onde ela foi apresentada.
4. No caso em análise, verifica-se que houve prejuízo a interesse da União por afetar a segurança
de fé pública própria dos documentos emitidos pelos órgãos da Administração Pública, visto que
falsidade  de  Certidão  Negativa  de  Débito,  cuja  emissão  compete  à  Receita  Federal,  atinge
diretamente a credibilidade dos atos da administração federal. 5. Não homologação do declínio de
atribuições.  Inexistência  de  conflito  entre  membros  do  MPE e do MPF.  Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação.

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

423. Processo: JFA/TO-0000654-29.2014.4.01.4301-
INQ

Voto: 8371/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o fato de o investigado, pessoa com módica condição
econômica, figurar como executado em processo de execução fiscal referente a Imposto Territorial
Rural de uma fazenda de grandes dimensões em Araguatins/TO, a qual não lhe pertencia de fato,
o que configuraria, em tese, os delitos do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 e art. 299 do CP. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ouvido  o  investigado,  este  afirmou  que  apenas  foi
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procurado pelo real proprietário do imóvel rural a fim de que figurasse como procurador de uma
fazenda, mas que em nenhum momento pagou qualquer valor relativo à propriedade do bem. O
real proprietário também foi ouvido e informou que adquiriu a fazenda há mais de 30 (trinta) anos,
mas  que  atualmente  o  imóvel  encontra-se  sob  domínio  de  posseiros,  reafirmando  que  o
investigado nunca foi proprietário da referida fazenda e que apenas foi contratado por seu irmão,
já  falecido,  para  que  trabalhasse  na propriedade rural,  fato  que  nem chegou a acontecer.  O
Cartório de Registro de Imóveis e o 1º Ofício de Notas de Araguatins/TO informaram que não
existe imóvel registrado em nome do investigado. Foi ainda informado pelo Cartório que consta
somente um único adquirente da Fazenda São Miguel registrado, que é o seu real proprietário,
ressaltando que consta o cancelamento do Registro por Ação Discriminatória, em atendimento a
mandado de notificação datado de 29/01/1992, o qual determinava também o cancelamento das
Transcrições Imobiliárias, conforme sentença proferida, voltando a área ao domínio do Estado do
Tocantins. Não restou comprovada a autoria dos supostos delitos por parte do investigado, uma
vez que não existe nenhuma documentação que comprove a transferência da propriedade em
questão  para  seu  nome,  tampouco  existe  qualquer  imóvel  registrado  sob  sua  titularidade  no
município  de  Araguatins/TO.  Ademais,  a  propriedade  do  imóvel  rural  em  questão  não  foi
transferida para qualquer pessoa, conforme comprova a certidão de Inteiro Teor acostada aos
autos. Por fim, ressalte-se que o real proprietário do bem é nascido em 25/04/1935, fazendo jus
ao benefício da redução pela metade do prazo prescricional de eventual delito a ser atribuído a
ele. No presente caso, o crédito do ITR foi constituído em 30/09/2005, já ocorrendo a prescrição
da pretensão punitiva desde 2011. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

424. Processo: JF/CE-0005156-78.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 8544/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Roubo majorado a carteiro com a subtração de 28 (vinte e oito) encomendas.
CP, art.  157, §2º, I  e II.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Ausência de
testemunhas  ou  vestígio  material  que  possam  auxiliar  na  descoberta  da  autoria  do  ilícito.
Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório.  Homologação  do
arquivamento.

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

425. Processo: JF-FRA-0003601-27.2016.4.03.6113-
PIMP

Voto: 8258/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Crime de estelionato (CP,
art. 171, § 3º). Recebimento indevido de 01 (uma) parcela de benefício previdenciário após o óbito
do titular, no mês de setembro de 2011. Aplicação da Orientação nº 04/2013: A 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão ORIENTA os membros do Ministério Público Federal que oficiam na área
criminal, respeitada a independência funcional, nos termos do art. 62-I da Lei Complementar nº
75/93: 1. a dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito
policial e determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação que serão
encaminhadas em cumprimento ao item 9.1.2 do Acórdão 2.812/2009 - TCU  Plenário em duas
situações, assim considerada a jurisprudência da 2ª CCR: i) relativas a fatos já abrangidos pela
prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o óbito
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do  beneficiário;  e  ii)  quando  não  houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios
previdenciários. Insistência no arquivamento.

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

426. Processo: JF/MOC-0003136-
06.2016.4.01.3807-INQ

Voto: 8182/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Possível prática dos crimes
tipificados nos arts. 273, §1º-B e 334 do CP. Apreensão de diversas mercadorias de procedência
estrangeira desprovidas de documentação fiscal, dentre as quais, 50 cartelas de medicamento
que,  de  acordo  com  a  ANVISA,  não  possui  registro  válido  nem  autorização  para  ser
comercializado  no  Brasil.  Fato  ocorrido  em  20.01.2007.  Extinção  da  pretensão  punitiva  com
relação ao delito do art. 334 do CP, cuja pena máxima era de 4 (quatro) anos, com prescrição em
8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP). Quanto ao delito do art. 273, § 1º-B, do CP, comprovada a
materialidade,  não  foi  possível  identificar  a  autoria.  Fatos  ocorridos  há  mais  de  09  anos.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação dos autores do ilícito e de
linha  plausível  de  investigação  a  justificar  diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

427. Processo: JF/MRE-0005858-39.2014.4.01.3821-
INQ

Voto: 8206/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MURIAÉ/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Crime de moeda falsa
(CP,  289, §1º).  Repasse de quatro 04 (quatro)  cédula no valor  de R$ 10,00 (dez reais)  para
pagamento em estabelecimento comercial. Ausência de indícios de autoria e de elementos que
permitam traçar uma linha investigativa eficaz. Impossibilidade de realização de outras diligências
aptas a elucidar as investigações. Fato ocorrido em 06/06/2014. Aplicação do Enunciado nº 60 da
2ª CCR (É cabível o arquivamento de procedimento investigatório referente ao crime de moeda
falsa quando a quantidade e o valor das cédulas, o modo que estavam guardadas pelo agente, o
modo de introdução ou a tentativa de introdução em circulação, o comportamento do agente ou as
demais circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e
sendo inviável ou improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo decurso do
tempo - 108ª Sessão de Coordenação, de 7.3.2016. 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.

428. Processo: JF/PR/CAS-5002507-
69.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 8596/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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.
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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
pela empresa investigada. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
fundamento  no  princípio  da  insignificância,  haja  vista  o  valor  dos  tributos  sonegados  (R$
13.356,14)  estar  abaixo  do  estipulado  na  Lei  nº  10.522/2002  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 e do STJ. 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 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.

429. Processo: JF/PR/CAS-5002784-
85.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 8220/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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$
13.074,45) estar abaixo do estipulado pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, que é de
R$ 20.000,00. 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.

430. Processo: JF/PR/TOL-5000767-
77.2015.4.04.7016-IP - Eletrônico 

Voto: 8361/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME  DE ESTELIONATO CONTRA O INSS  (CP,  ART.  171,  §  3º).
RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  PARCELAS  DO  SEGURO-DESEMPREGO.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de
estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), mediante o recebimento indevido de 04 (quatro)
parcelas  de  seguro-desemprego  pela  investigada,  na  vigência  de  contrato  de  trabalho.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com fundamento na aplicação do
princípio da insignificância. 3. Discordância do Magistrado. 4. No caso em análise não se mostra
razoável  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela  dada  a  relevância  do  bem jurídico  protegido,
porquanto não se trata de patrimônio particular, mas sim de um direito da coletividade, informado
pela dimensão objetiva dos direitos fundamentais. A tutela jurídica não é apenas a integridade do
erário, mas também a proteção da confiabilidade da seguridade social e a efetividade das políticas
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públicas.  5.  Diante  dos  elementos  colacionados  que  evidenciam a  autoria  e  a  materialidade
delitiva,  impõe-se  o  prosseguimento  da  persecução  penal,  mostrando-se  inapropriado  o
arquivamento do presente feito. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

431. Processo: JF-RIB-0001038-93.2016.4.03.6102-
INQ

Voto: 8201/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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. Crime de moeda falsa
(CP, 289, §1º). Tentativa de repasse de apenas 01 (uma) cédula no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais) para pagamento em estabelecimento comercial. Agente questionado pela autoridade policial
afirmou ter recebido a cédula ao efetuar um saque em agência bancária privada. Fato ocorrido no
dia 07/07/2015. Ineficácia de outras diligências para localização e elucidação quanto ao dolo do
agente. Aplicação do Enunciado nº 60 da 2ª CCR (É cabível o arquivamento de procedimento
investigatório referente ao crime de moeda falsa quando a quantidade e o valor das cédulas, o
modo que estavam guardadas pelo agente, o modo de introdução ou a tentativa de introdução em
circulação,  o  comportamento  do  agente  ou  as  demais  circunstâncias  indicarem  ausência  de
conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou improvável a produção de
prova em sentido contrário, inclusive pelo decurso do tempo - 108ª Sessão de Coordenação, de
7.3.2016. 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.

432. Processo: JFRS/PFU-5006131-
23.2016.4.04.7104-PIMP - Eletrônico 

Voto: 8245/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93.
Crime de estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimentos indevidos de parcelas  de benefícios
previdenciários após os óbitos dos titulares, que não ultrapassaram 3 (três) parcelas. Aplicação da
Orientação  nº  04/2013:  A 2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  ORIENTA os  membros  do
Ministério Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional, nos
termos do art. 62-I da Lei Complementar nº 75/93: 1. a dispensar liminarmente a instauração de
investigação  criminal  própria  ou  de  inquérito  policial  e  determinar,  se  assim  o  entender,  o
arquivamento das peças de informação que serão encaminhadas em cumprimento ao item 9.1.2
do Acórdão 2.812/2009 - TCU  Plenário em duas situações, assim considerada a jurisprudência da
2ª CCR: i) relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é
a data do último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de
dolo no saque de até três benefícios previdenciários. Insistência no arquivamento.

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

433. Processo: JFRS/POA-5034069-
78.2011.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 8328/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 22). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N° 75/93, ART. 62,
IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
possível crime contra o Sistema Financeiro nacional, previsto no art. 22 da Lei nº 7.492/86, tendo
em  vista  que,  a  partir  de  provas  produzidas  na  denominada  Operação  Hércules,  foram
encontrados documentos na posse do investigado nessa operação, dando conta da transferência
informal de dólares para fornecedores estrangeiros, tendo como transferente a pessoa jurídica
investigada neste IPL. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
por ausência de justa causa, tendo em vista a inexistência de elementos concretos que ligaria as
operações registradas à pessoa dos investigados ou mesmo à empresa. 3. Como bem salientou o
Magistrado,  tendo  em  vista  a  ordem  de  transferência  visando  remeter  US$  66.222,50  pela
empresa investigada, de forma clandestina, permite concluir, ao menos em tese, pela existência
de prática ilícita. 4. A despeito do depoimento prestado pelo investigado na Operação Hércules,
alegando não se recordar se a pessoa jurídica ora investigada seria uma de suas clientes,  a
ordem de transferência clandestina de dólares para o exterior foi encontrada em seu poder, assim,
entendo que o arquivamento do presente inquérito mostra-se prematuro diante da necessidade de
esclarecimentos de referências e condutas constantes dos autos, bem como da possibilidade dos
fatos  descritos  nos  autos  configurarem  ilícito  penal,  ao  menos  em  tese,  justificando-se  o
prosseguimento  das  investigações,  reservando-se  à  instrução  processual  o  debate  mais
aprofundado  das  questões  pertinentes,  sob  o  crivo  do  contraditório.  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.

434. Processo: JFRS/SLI-5002038-
11.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8540/2016 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 dos investigados. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
com fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$
1.253,66) estar abaixo do estipulado pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, que é de R$
20.000,00.  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.

435. Processo: JFRS/SLI-5002809-
86.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8408/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

172



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

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 do investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
fundamento no princípio da insignificância, haja vista o valor dos tributos sonegados (R$ 559,08)
estar  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria  75/2012  do  Ministério  da  Fazenda,  que  é  de  R$
20.000,00.  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 e do STJ. 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 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.

436. Processo: JF/SP-0002093-36.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 8601/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334-A,
DO CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 DO CPP). ORIENTAÇÃO Nº 25/2016.
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  NOTÍCIA  DE
REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado para apurar  a
prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, do CP), em razão da apreensão de 120 maços
de cigarros  de  origem estrangeira  em poder  do  investigado.  2.  A Procuradora  da  República
oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 3. Discordância da
Magistrada.  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.  Na  hipótese,  verifica-se  que  o
investigado parece ser contumaz na prática delitiva, já que possui um procedimento arquivado e
outro  em curso  pela  mesma  prática  delitiva.  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 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.

437. Processo: JF/SP-0003886-44.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 8420/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART.
334-A,  §  1º).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  NO  CASO.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  É  certo  que  a  natureza  do  produto
introduzido clandestinamente no país   cigarros  impõe maior  rigor  na adoção do princípio  da
insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  2.  Segundo  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,
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quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta,  seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 3. A importação de 263
(duzentos e sessenta e três) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a
origem ilícita do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que
deve  ser  dado  prosseguimento  à  persecução  penal  quanto  ao  crime  de  contrabando.  4.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução
penal.

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

438. Processo: PRM-JND-3422.2015.000138-4-INQ Voto: 8440/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). O investigado teria
recebido indevidamente benefício de Amparo ao Portador de Deficiência, constatado a partir de
divergência quanto à composição do grupo familiar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Diligências realizadas apuraram que o investigado  não teve  a  intenção  de fraudar a
Autarquia Previdenciária, pois se trata de pessoa analfabeta e humilde, não possuindo condições
para  analisar  os  documentos  que  foram  fornecidos  pelo  intermediador.  Inclusive  possuía
convicção de que havia requerido aposentadoria por invalidez e não o benefício de amparo social.
Não há elementos de informação a apontar o animus fraudandi por parte do investigado. Ausência
de justa causa para instauração de investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

439. 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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. SUPOSTOS CRIMES DE
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP, ART. 344) E TORTURA (LEI Nº 9.455/97, ART. 1º, I).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO Nº 69. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA
OFICIANTE  PARA  O  PROSSEGUIMENTO  DA  INVESTIGAÇÃO  PENAL.  1.  Depoente  em
Comissão  Permanente  de  Disciplina  declarou  que  a  vítima,  agente  de  Polícia,  teria  lhe  feito
afirmações que sugerem a prática de possíveis crimes de coação no curso do processo e tortura,
praticados, em tese, por membros do Ministério Público. 2. O Procurador Regional da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  por  ausência  de  indícios  de  crime.  3.  A
Desembargadora  Federal  indeferiu  a  promoção  de  arquivamento.  4.  Após  a  instauração  do
presente  procedimento  criminal,  nenhuma  diligência  foi  realizada,  nem  mesmo  a  oitiva  dos
envolvidos.  5.  Somente  após  o  exaurimento  das  diligências  capazes  de  bem  esclarecer  o
ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir se existem elementos suficientes para
deflagrar a ação penal ou se deve promover o arquivamento do apuratório. 6. Devolução dos
autos ao Procurador Regional 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.

440. Processo: JFG/TO-0000696-41.2015.4.01.4302- Voto: 8233/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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APENAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GURUPI/TO

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

Ementa: AÇÃO PENAL.  APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28 DO CPP C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV.
CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 171, §3º C/C ART.
14, II, AMBOS DO CP). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89
DA LEI  Nº  9.099/95  E  77  DO CP.  IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. 1. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) na modalidade tentada (CP, art.
14,  II).  Réu  denunciado  por  ter  tentado  obter  vantagem  indevida  junto  à  agência  da  Caixa
Econômica  Federal  em  Gurupi/TO  (empréstimo  fraudulento),  valendo-se  de  documento  de
identidade falso.  2.  O Procurador da República  deixou de oferecer  a  proposta de suspensão
condicional  do  processo  ao  argumento  de  que  a  pena  mínima  em  abstrato  do  estelionato
majorado é de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, bem como ele já possui uma lista extensa de
indiciamentos pela prática dos delitos dos artigos 129, 157 e 171, entre outros, com registros
datados dos anos de 1981, 1982, 2007, 2008, 2014 e 2015, não se podendo falar no atendimento
aos requisitos subjetivos exigidos pelo artigo 89 da Lei 9.099/95 e de que trata o inciso II, do artigo
77, do Código Penal. 3. Discordância do Juiz Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do
art.  28 do CPP c/c  art.  62,  IV,  da LC 75/93.  4.  Os arts.  89 da Lei  nº  9.099/95 e 77 do CP
estabelecem requisitos  objetivos  e  subjetivos  para  o  deferimento  do  benefício  de  suspensão
condicional do processo. 5. Requisito objetivo: pena mínima cominada ao crime não pode superar
1 ano. No caso, a pena mínima do crime de estelionato majorado, previsto no artigo 171, §3º do
Código Penal, pelo qual o réu foi denunciado é de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
encontrando-se preenchido esse requisito.  6.  Os demais requisitos de admissibilidade são:  a)
inexistência de processo em curso; b) inexistência de condenação anterior por crime; c) que o
condenado não seja reincidente em crime doloso; e, por fim, d) requisito de ordem subjetiva: a
culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  social  e  personalidade  do  agente,  bem  como  os
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. 7. Na hipótese dos autos, em
que pese ter sido o delito cometido na modalidade tentada, o que ocasionará a aplicação da
redução de até 2/3 (dois terços) da pena aplicada, fato é que exige-se, além daqueles requisitos
previstos expressamente na Lei nº 9.099/95,  que a culpabilidade, os antecedentes,  a conduta
social  e  personalidade  do  agente,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  autorizem  a
concessão do benefício, o que não se mostra presente, visto que o réu possui uma índole delitiva
contumaz,  consagrada pelos  inúmeros  ilícitos penais  já  praticados,  não  estando preenchidos,
assim, os requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena previstos no artigo 77,
inciso II,  do Código Penal.  8.  O não preenchimento de requisito de admissibilidade impede o
oferecimento  da  benesse  pelo  Ministério  Público  Federal.  Precedente  do  STJ:  (STJ  -  Quinta
Turma,  RESP 200802194638,  Jorge  Mussi,  DJE  :  30/11/2009)  9.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

441. Processo: DPF-GO-0136/2010-INQ Voto: 8204/2016 Origem: NUCRIM/PRMT - NÚCLEO
CRIMINAL DA PR/MT

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). CONFLITO
CONHECIDO  PARA DECLARAR  A ATRIBUIÇÃO  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
GOIÂNIA/GO. 1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar  a suposta prática de sonegação de
contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  por  parte  de representantes  legais  de sociedade
empresarial, nos anos de 2004 a 2007. 2. O Procurador da República oficiante em Goiânia/GO
encaminhou  os  autos  à  Procuradoria  da  República  de  Mato  Grosso,  ao  argumento  de  que,
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conforme  informação  fornecida  pela  Delegacia  da  Receita  Federal,  a  jurisdição  da  empresa
contribuinte investigada é no município de Diamantino/MT, onde se encontra o seu domicílio fiscal.
3.  A Procuradora  da  República  oficiante  na  PR/MT suscitou  o  presente  conflito  negativo  de
atribuições, ante a constatação de que, quando da constituição definitiva dos créditos tributários,
ocorrida em 26/10/2009, o domicílio fiscal da empresa era em Goiânia/GO. 4. A questão deve ser
resolvida à luz do art. 70 do Código de Processo Penal, que determina a competência do Juízo do
lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o
último ato de execução. 5. Cuidando-se, em uma análise preliminar, de fatos que podem, em tese,
configurar crime tributário/previdenciário de natureza material (art. 337-A do CP), a competência
para processar e julgar o delito é do local onde houver ocorrido a sua consumação, por meio da
constituição definitiva  do crédito tributário,  sendo irrelevante a mudança de domicílio  fiscal  do
contribuinte (CC nº 120.850/BA, Terceira Seção, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe: 30/08/2012). 6.
Precedentes da 2ª CCR: processo nº 5005487-30.2014.4.04.7208, 635ª Sessão, de 15/02/2016,
unânime; processo nº 1.26.000.003311/2013-91,  613ª Sessão, de 15/12/2014, unânime. 7.  No
caso, consta informação de que os créditos tributários foram definitivamente constituídos no ano
de 2009, período no qual a empresa estava situada em Goiânia/GO. 8. Pelo conhecimento do
presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a
atribuição da Procuradoria da República em Goiânia/GO.

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.

442. Processo: 1.22.024.000223/2016-51 Voto: 8362/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INCITAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL
E A ORDEM POLÍTICA E SOCIAL (ARTS.  16,  22,  23  E 24 DA LEI  Nº  7.170/1983).  LEI  DE
SEGURANÇA NACIONAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  DESTA 2ª  CCR).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, INCISOS IV. NÃO RECEPÇÃO DO ART.
30 DA LEI 7.170/83 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO
DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar possível incitação à prática
de crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social (arts. 16, 22, 23 e 24 da Lei
7.170/1983) a partir de representação em face de usuário de perfil de Facebook que proporia,
pela aludida rede social, a criação de GRUPO DE ESTUDO (E DE AÇÕES) SOBRE GUERRILHA
ARMADA (URBANA E RURAL). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que a eventual
conduta criminosa, tipificada no art. 286 do CP (incitação ao crime), não violaria bens, serviços ou
interesses da União, e que houve apenas tentativa de criação de grupo de estudo e de ações
sobre guerrilha. 3. A Lei de Segurança Nacional estabeleceu a competência da Justiça Militar para
julgar os crimes contra a segurança nacional. Contudo, após a promulgação da atual Constituição
Federal, o art. 30 da Lei 7.170/83, que determinou esta competência, não foi recepcionado pela
nova ordem constitucional, que substituiu a denominação "crimes contra a segurança nacional"
para "crimes políticos", estabelecendo a competência da Justiça Militar (art. 124) apenas para os
crimes  militares  definidos  em  lei,  enquanto  atribuiu  à  Justiça  Federal  a  competência  para
processar e julgar o crime político (art. 109, inciso IV). Precedentes STF: RC nº 1.468/RJ e STJ:
CC  nº  21.735/MS.  4.  Diante  do  novo  ordenamento  constitucional,  cabe  à  Justiça  Federal
processar e julgar os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuição  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.
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443. Processo: 1.25.000.001885/2016-13 Voto: 8252/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, entendendo que cabe ao
Ministério  Público Estadual  a persecução penal  para apurar as supostas irregularidades.  3.  A
competência para julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal.
Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do art. 109 da CF não o faz. 4. Precedentes
do STF: RE 511.849 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe 20/02/2014; RE 428.863
AgR, Segunda Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJE 19/06/2012; RE 587.530 AgR, Primeira Turma,
Min.  Dias Toffoli,  DJe 26/08/2011; RE 599.943 AgR, Primeira Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe
01/02/2011;  RE  398.041,  Tribunal  Pleno,  Min.  Joaquim  Barbosa,  DJe  19/12/2008.  5.  Não
homologação  do  declínio  de  atribuições.  Designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
investigação.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

444. Processo: DPF/RDO/PA-00134/2015-INQ Voto: 8354/2016 Origem: GABPRM1-ISS - IGOR DA 
SILVA SPINDOLA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos no art. 171 do CP
e art. 67 da Lei nº 8.078/90, tendo em vista a notícia de que instituição de ensino particular estaria
oferecendo cursos de graduação e pós-graduação à distância, sem o devido credenciamento no
sistema do Ministério da Educação  MEC, visto que somente teria autorização para ofertar cursos
superiores em sua sede. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O fato
de as instituições privadas de ensino superior se sujeitarem ao Sistema Federal de Ensino, sendo
reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), por si só, não atrai a
competência da Justiça Federal. A conduta em análise afeta o interesse e o serviço do Ministério
da Educação,  o  qual  possui  a  competência  para autorizar  o  funcionamento de  instituição de
ensino, havendo legitimidade do Ministério Público Federal para atuar na esfera cível. Todavia,
sob a ótica penal, a conduta em voga não lesiona bens, serviços ou interesse direto da União de
modo  a  caracterizar  a  competência  do  MPF.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.20.000.001728/2015-03,  655ª  Sessão,  08/08/2016,  unânime).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

445. Processo: 1.11.001.000230/2016-03 Voto: 8348/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de denúncia anônima formulada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, informando a possível ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher
(Lei  nº  11.340/2006).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF).  Inexistência de
lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas,
ou empresas públicas federais.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

446. Processo: 1.11.001.000320/2016-96 Voto: 8565/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de estelionato (CP, art. 171).
Narra o representante que um advogado estaria captando clientes por meio de propaganda na
rádio,  prometendo o ajuizamento  de ação de  revisão de  perdas  de FTGS mediante cálculos
fictícios, e exigindo, para tanto, adiantamento pelos serviços advocatícios. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Situação  envolvendo  particulares.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

447. Processo: 1.13.000.002039/2016-23 Voto: 8367/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  (art.  33  c/c  o  art.  40,  V,  da  Lei  nº
11.343/2006). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Tráfico interestadual
de substância entorpecente realizado por via postal, cuja droga foi remetida de Manaus/AM para
São José do Rio Preto/SP pelos Correios. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para a persecução penal.  Aplicação da Súmula 522 do STF. Precedente do STJ: CC
144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe  02/03/2016.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

448. Processo: 1.14.006.000116/2016-13 Voto: 8286/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada através da Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante narra
possível prática de estelionato (art. 171, CP). Alega, em síntese, que recebeu uma ligação de
celular,  tendo-lhe sido oferecido um cartão do banco Itaú/BMG com anuidade grátis, o que foi
recusado. Após, apesar da sua recusa, a instituição financeira lançou empréstimo consignado em
sua aposentadoria. Fez várias reclamações e conseguiu o cancelamento do débito, porém não foi
ressarcido até o momento. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A
conduta em tela não acarreta lesão a bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas
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entidades,  embora  os  fatos  noticiados  configurem,  aparentemente,  crimes  de  estelionato.
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.

449. Processo: 1.15.000.002161/2016-25 Voto: 8247/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

450. Processo: 1.15.000.002656/2015-73 Voto: 8223/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de estelionato (CP, art.
171, §3º) ou de falsidade ideológica (CP, art. 299) em procedimento de cadastro para acesso a
programas sociais dos governos Federal  e Municipal,  quais sejam, Minha Casa Minha Vida e
Aluguel  Social.  Os investigados teriam prestado  informações divergentes  e  omitido  dados de
modo a pleitearem os benefícios dos referidos programas. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). 1) Diligências realizadas apuraram que as informações prestadas
perante o órgão de cadastro no programa federal Minha Casa Minha Vida em nada impactaram na
concessão dos benefícios sociais que recebiam, visto que, como bem esclarecido pelo Ministério
do  Desenvolvimento  Social,  os  investigados  auferiram  renda  que  indicava  estado  de
miserabilidade e vulnerabilidade social,  atendendo às condições para que fossem incluídos no
mencionado programa habitacional. Atipicidade. 2) No tocante ao cadastro para recebimento de
Aluguel  Social  (bolsa-aluguel),  ao  informarem  falsamente  que  residiam  em  condomínio  que
desabou, os representados poderiam ser beneficiados com o pagamento do benefício, já que é
pago  diante  de  situações  excepcionais  de  privação  de  moradia.  Neste  aspecto,  a  conduta
perpetrada possui relevância penal. Conforme consta dos autos, o programa Aluguel Social foi
instituído por lei municipal e é pago com recurso municipais, sendo o requerimento do benefício
feito na Secretaria  de Assistência Social  do Município de Aquiraz/CE. Inexistência de lesão a
bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
3) 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.

451. Processo: 1.15.003.000447/2016-46 Voto: 8260/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de ameaça (CP, art.  147) decorrente de conflito agrário entre
particulares.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio 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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452. Processo: 1.17.000.001844/2016-91 Voto: 8630/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  narrando  possível  irregularidades  na  atividade  empresarial  de  duas  pessoas
jurídicas privadas. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Diligências apuraram que
as empresas  mencionadas apresentavam cadastro  de CNPJ informando atividades diferentes
daquelas exercidas de fato. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para  a  persecução penal.  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.

453. Processo: 1.18.003.000304/2016-22 Voto: 8643/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Os  representantes,  todos  acampados  nas  dependências  do  Projeto  de
Assentamento Nossa Senhora Guadalupe em Jataí/GO, formularam representação noticiando que
estariam sendo pressionados por líderes do MST a abandonarem seus barracos por se recusarem
a  pagar  caixinha  de  R$  25,00,  sendo  que  o  referido  valor  é  recolhido  em  benefício  dos
mencionados  líderes,  sem  propósito  coletivo.  Informam,  ainda,  foram  ameaçados  de  morte.
Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). No âmbito da Tutela Coletiva, a situação
trazida já está sendo tratada no PA nº 1.18.003.000285/2016-34. Em relação ao aspecto penal,
verifica-se que os fatos em questão, em tese, podem configurar crimes contra o patrimônio (CP,
art. 171) ou contra a liberdade individual (CP, art. 147). No caso, as vítimas dos delitos são os
próprios representantes e não o INCRA ou a União. Prejuízo suportado por particulares. Ausência
de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. 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.

454. Processo: 1.20.000.001048/2016-62 Voto: 8289/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de tráfico interno de drogas. Denúncia anônima informando a
comercialização de drogas em endereço residencial localizado em bairro de Cuiabá/MT. 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.
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455. Processo: 1.20.000.001072/2016-00 Voto: 8556/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  O  comunicante  afirma  ser  proprietário  de  um  imóvel,  adquirido  da  Caixa
Econômica  Federal,  tendo  alugado-o  a  terceira  pessoa,  a  qual  estaria  ocupando  o  bem
ilegalmente, visto que, aproveitando-se do fato de estar na posse do imóvel, teria induzido a erro
funcionários da empresa pública e  apropriado-se do bem. Revisão de declínio  de atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  As  informações  contidas  nos  autos  demonstram  que  o
representante, afirmando ser proprietário do imóvel, visa receber da representada os valores que
alega devidos em razão de contrato de locação. Em momento algum o representante demonstrou
prejuízo ao patrimônio da CEF, pois o imóvel não foi esbulhado pela representada. A empresa
pública federal era detentora de crédito perante a construtora do prédio, que veio a sofrer falência.
Com isso,  habilitando-se como credora,  a CEF obteve adjudicação do imóvel  e,  em seguida,
notificou a ocupante do imóvel (a representada) para regularizar o domínio, como é de praxe
nesses casos. A vítima no presente caso seria o próprio representante e não a empresa pública,
visto que esta não perdeu o imóvel. O representante, inclusive, ajuizou perante a Justiça Comum
Estadual  ação  de  cobrança  de  aluguéis  em  face  da  representada.  Ausência  de  prejuízo  à
Empresa Pública Federal. Eventual prejuízo suportado por particular. Inexistência de lesão direta
a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

456. Processo: 1.20.002.000080/2016-19 Voto: 8261/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Supostos crimes de ameaça (CP, art. 147),
lesão corporal (CP, art. 129) e dano (CP, art. 163). Relata o noticiante que um acampamento de
trabalhadores rurais sem-terra foi invadido por indivíduos armados que ameaçaram os acampados
e danificaram seus pertences, além de agredir gravemente uma pessoa na cabeça. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O feito foi desmembrado para separar em procedimentos
diversos  os  objetos  relacionados  às  questões  agrárias  com  repercussão  na  esfera  cível.
Inexistência de interesse criminal federal, visto que os delitos foram praticados entre particulares.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

457. Processo: 1.20.004.000143/2016-17 Voto: 8246/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

458. Processo: 1.20.005.000156/2016-78 Voto: 8768/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar  possível  crime de estelionato  (CP,  art.  171).  Narra  o  representante que
recebeu ligação  de  uma pessoa  que  disse  ser  do  Ministério  Público  de  Brasília  e  que  teria
solicitado  o  depósito  de  quantia  para  que  o  representante  obtivesse  valores  decorrentes  de
suposta ação ajuizada sobre o Plano Collor. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Não  há  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  qualquer  de  suas  entidades  ou
empresas pública. 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.

459. Processo: 1.20.006.000087/2016-92 Voto: 8623/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUÍNA-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível fraude praticada por servidores do Instituto de Terras do Estado do Mato
Grosso  INTERMAT. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF).  Emissão de títulos
imobiliários em nome de laranjas para alienação fictícia de porções de terras reconhecidas como
Terra  Indígena  Arara  do  Rio  Branco,  no  Município  de  Aripuanã/MT,  visando  a  obtenção  de
vantagem ilícita. Prejuízo restrito aos adquirentes. Ausência de qualquer elemento de informação
capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

460. Processo: 1.21.000.000470/2016-63 Voto: 8564/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  Conselho  de  Controle  de  Atividades
Financeiras (COAF),  dando conta de movimentações financeiras atípicas por parte de pessoa
física que aparenta ter forte ligação com o tráfico interestadual de entorpecentes,  inclusive já
denunciada  em ação penal  que  tramita  perante  a  3ª  Vara  Criminal  Estadual  da Comarca  de
Araçatuba/SP. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro é de
competência da Justiça Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou quando o crime antecedente for de competência
da Justiça Federal, hipótese não evidenciada nos autos. Precedente da 2ª CCR (procedimento nº
1.19.000.001667/2015-97,  638ª  Sessão,  de 16/03/2016,  unânime).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado.

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

461. Processo: 1.22.000.002908/2016-19 Voto: 8442/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a possível prática dos crimes previstos no art. 171 do CP e
art. 67 da Lei nº 8.078/90. Narra o representante que recebeu proposta para se matricular em um
dos cursos oferecidos por uma instituição privada em face do recebimento de bolsa oferecida pelo
programa Educa Mais Brasil, o qual aduz ser do Governo Federal. Ao comparecer à instituição, o
representante  alega  que foi  surpreendido pela  necessidade do pagamento  de valores  para  o
deferimento  da  matrícula,  tendo  se  sentido  enganado.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Em consulta ao site do Ministério da Educação, não foi verificada
qualquer menção ao referido programa. Igualmente não foi localizada, no portal do Educa Mais
Brasil, qualquer referência que indique alguma assistência governamental. Sob a ótica penal, a
conduta em voga não lesiona bens, serviços ou interesse direto da União de modo a caracterizar
a competência do MPF. 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.

462. Processo: 1.22.004.000160/2016-71 Voto: 8554/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de estelionato entre  particulares (CP,  art.  171).  Clonagem de
cartão  de  crédito  de  banco  privado.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

463. Processo: 1.25.000.003550/2016-21 Voto: 8385/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Tribunal Regional do Trabalho da
9ª Região. Suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de estelionato (CP,
art.  171).  Informações  constantes  em  Reclamatória  Trabalhista  no  sentido  de  que  empresa
privada seria a responsável pela ativação de chips de celular de operadora telefônica, utilizando,
indevidamente e sem autorização dos titulares, os números de CPF's de pessoas desconhecidas,
os quais foram obtidos do banco de dados da empresa ou pela rede mundial de computadores. O
reclamante explicou que tal prática seria parte do chamado Plano B utilizado para atingir as metas
estipuladas pela empresa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A eventual prática
delituosa narrada acarreta danos a particulares, não havendo elementos que denotem o interesse
federal,  tendo  em  vista  a  natureza  privada  das  pessoas  jurídicas  envolvidas.  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.

464. Processo: 1.25.000.004211/2016-62 Voto: 8329/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Suposta tentativa  de crime de estelionato
contra  particular  (CP,  art.  171  c/c  art.  14,  II).  O  investigado  teria  ligado  para  o  noticiante  e
comunicado que ele teria direito a receber valores da Universidade Federal do Paraná, em razão
do falecimento de sua esposa,  e que deveria  depositar  determinada quantia para o posterior
recebimento  do  dinheiro.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. 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.

465. Processo: 1.25.006.000589/2016-37 Voto: 8259/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Suposta tentativa  de crime de estelionato
contra particular (CP, art. 171 c/c art. 14, II). Empresa privada teria solicitado o depósito de valores
a título de custas processuais para o posterior recebimento de valor indenizatório. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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.

466. Processo: 1.25.008.000576/2016-48 Voto: 8570/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184, §2°). Apreensão de
DVDs gravados,  supostamente  produzidos  sem a  autorização  dos  titulares  do  direito  autoral.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR). Mercadorias que estavam expostas à venda em
área urbana de Ponta Grossa/PR. Inexistência de prova de internalização das mídias contrafeitas
pelo autuado. Precedentes: STJ (CC 130.595/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
DJe 30/04/2014) e NF n. 1.25.008.000568/2016-00 (663ª Sessão desta 2ª CCR, 17/10/2016, por
unanimidade).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

467. Processo: 1.25.008.000648/2016-57 Voto: 8683/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática de crime contra a economia
popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR).  Fraude alusiva ao esquema de pirâmide financeira, que se caracteriza por permuta de
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dinheiro sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Aplicação da súmula nº
498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que
afasta a competência da Justiça Federal,  e consequentemente,  falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-
53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31,
Voto nº 8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). Homologação do declínio de atribuições em favor
do Ministério Público Estadual.

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

468. Processo: 1.25.009.000314/2016-73 Voto: 8546/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

469. Processo: 1.25.013.000030/2016-18 Voto: 8243/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JACAREZINHO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX), consistente em investimento com promessas de pagamento de retorno expressivo em pouco
tempo, em tese praticado por sociedade empresária privada. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 -  2ª CCR/MPF).  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).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

470. Processo: 1.27.000.002068/2016-08 Voto: 8640/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  contra  economia  popular  (Lei  nº  1.521/51).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 -  2a CCR).  Suposta prática de usura pecuniária  cometida entre
particulares. Competência da Justiça Estadual, nos termo da Súmula nº 498 do STF (Compete a
justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a
economia popular). 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

471. Processo: 1.28.000.000986/2016-57 Voto: 8178/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Comunicação acerca da possível prática do crime de injúria (CP, art. 140, § 3º), por parte de ex-
participante  de  programa  de  reality  show  apresentado  na  televisão.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de indícios 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.

472. Processo: 1.28.000.001350/2016-22 Voto: 8576/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime de  estelionato  (CP,  art.  171).  Narra  o
representante que recebeu uma ligação telefônica e lhe foi oferecida determinada quantia em
dinheiro (cheque de cerca de R$ 84.000,00), que seria oriunda do STF, estando o interlocutor na
posse de um alvará de levantamento de igual importância.  A pessoa informou, ainda,  que se
encontrava na 4ª  Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN,  local  onde receberia  o
noticiante  em  dia  marcado,  desde  que  este  pagasse  duas  certidões  negativas  que  juntas
ultrapassariam R$ 5.500. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Situação envolvendo
particulares, não havendo qualquer ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou qualquer
de  suas  entidades  ou  empresas  pública.  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.

473. Processo: 1.28.000.001510/2016-33 Voto: 8575/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar furto ocorrido no interior do aeroporto internacional de
Natal/RN (CP, art. 155). De acordo com os depoimentos prestados pelo noticiante, sua mãe e seu
tio chegaram ao aeroporto no dia 16/07/2016 e no momento da passagem das bagagens pelo
scanner do aeroporto deixaram uma sacola plástica contendo perfumes, só percebendo a falta do
objeto quando chegaram em casa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Da análise
da  gravação  audiovisual  feita  pela  câmera  de  segurança,  verifica-se  que  um  senhor,
possivelmente oriundo do mesmo voo, que passou suas bagagens pelo aludido equipamento logo
em seguida à mãe do noticiante teria levado a sacola com os perfumes. Prejuízo suportado por
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal  para a persecução penal.  Precedente:  CC 201300832612, Alderita Ramos de
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Oliveira,  STJ  -  Terceira  Seção,  DJE  29/05/2013.  Homologação do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

474. Processo: 1.28.200.000048/2016-09 Voto: 8402/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de estelionato contra particular
(CP,  art.  171).  A representante  informa  que  após  insistentes  ligações  de  empresa  financeira
privada  oferecendo  comprar  sua  dívida  referente  a  um  empréstimo  que  contraiu,  aceitou  a
proposta. Em seguida teria ocorrido um processamento de empréstimo consignado em sua folha
de pagamento,  sem sua autorização, pela instituição financeira privada com a qual acertou a
negociação. Ao ligar para a ouvidoria da instituição financeira, foi informada que esta iria fazer o
cancelamento da operação em alguns dias. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Em
que pese a manifestante ser servidora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o referido ente
informou que é de responsabilidade do servidor a disponibilização de um código de autorização
para  que  a  empresa  consignatária  faça  os  devidos  processamentos  no  sistema  referentes  a
consignações,  não  havendo  qualquer  participação  da  fonte  pagadora  na  celebração  do
financiamento. Prejuízo suportado pelo particular. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

475. Processo: 1.30.001.003526/2016-12 Voto: 8687/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão, a partir de representação
anônima, para apurar possível  crime de estelionato (CP, art.  171).  Narra o representante que
recebeu e-mails informando ser um dos sorteados com uma vultuosa quantia de U$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil dólares), dentre outros. Para tanto, deveria fornecer seus dados
pessoais  e,  em seguida,  dirigir-se ao banco local  com o cheque e lá  obter  o pagamento da
quantia. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Situação envolvendo particulares, não
havendo qualquer ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou qualquer de suas entidades
ou empresas pública. 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.

476. Processo: 1.30.001.003582/2016-57 Voto: 8501/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Possível  crime  de  furto  (CP,  art.  155).
Representante relata a ocorrência de diversos furtos em uma festa universitária realizada por
estudantes  de  uma  instituição  de  ensino  privada.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  32  da  2ª
CCR/MPF).  O evento era privado, realizado inclusive fora das dependências da universidade.
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Prejuízo  suportado  por  particulares.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação capaz de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  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.

477. Processo: 1.30.001.004287/2016-18 Voto: 8610/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada inicialmente  na PRRJ a partir  de  remessa  de cópias de Ação de
Cancelamento  de  Anotação  Criminal,  ajuizada  pelo  representante  no  Rio  de  Janeiro,  com  o
objetivo de limpar registros criminais em seu CPF, ao tomar conhecimento de que o documento
vinha  sendo  utilizado  indevidamente  por  outra  pessoa,  na  Paraíba,  inclusive  implicando  em
registros penais. A fim de se apurar o uso indevido do CPF, o que em tese pode caracterizar o
crime de falsa identidade como meio de falsidade ideológica (art.  307 c/c art.  299 do Código
Penal), foram encaminhadas as cópias ao MPF. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR).
Lesão a interesses de particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

478. Processo: 1.30.005.000454/2016-11 Voto: 8410/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Narra  a  representante  que  sua  irmã,
anteriormente responsável pelos cuidados de sua genitora, reteve indevidamente os cartões dela
para saque de pensão. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Situação envolvendo
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

479. Processo: 1.30.014.000110/2015-12 Voto: 8405/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima feita perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível
crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial  ou aéreo (CP, art.  261).
Representante relata a realização de passeio em escuna com superlotação de passageiros em
Angra dos Reis/RJ. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Prejuízo suportado por
particulares. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

188



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

480. Processo: 1.31.000.000360/2016-55 Voto: 8571/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Manifestação anônima. Suposta prática de
crime  contra  a  economia  popular  (Lei  nº  1.521/51,  art.  2º,  inc.  IX).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide financeira, que
se caracteriza por permuta de dinheiro sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente
entregue. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional, situação que afasta a competência da Justiça Federal, e consequentemente,
falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal.  Situação que não se
assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais  se entendeu pela atribuição do MPF (v.g.,
Procedimento  nº  1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Sessão  nº  594,  20/03/2014;
Procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).
Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

481. Processo: 1.34.001.000900/2016-89 Voto: 8426/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime previsto no art. 17, caput, da Lei
nº 10.826/03. Venda irregular de munição de arma de fogo, de uso restrito, tendo em vista a
notícia do comércio  de munição utilizada para caça pelo sítio eletrônico da OLX.  Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Orientação consolidada pelo Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que o Estatuto do Desarmamento não remeteu à Justiça Federal toda a
competência para as questões dele oriundas (HC nº 160.547/SP, DJe: 25/10/2010). Caso em que
não restou demonstrada qualquer lesão (ou perigo de lesão) à integridade territorial, à soberania
nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação, ao Estado de Direito ou à pessoa
do Chefe  dos  Poderes  da  União.  Indícios  de  transnacionalidade  do  delito  não  evidenciados.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução penal.  Precedente  NF nº  1.28.000.000835/2016-07,  deliberado  na
658ª Sessão da 2ª CCR, por unanimidade, em 05/092016. 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.

482. Processo: 1.34.001.004815/2016-90 Voto: 8338/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

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

483. Processo: 1.34.001.005532/2016-65 Voto: 8239/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179) Representação formulada
perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando suposta simulação de negócio jurídico por
indivíduo que é executado em diversos processos, com objetivo de ocultar a aquisição de bens e
prejudicar o direito de seus possíveis credores. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32 - 2a CCR). Foi realizada pesquisa preliminar pelo parquet, sendo apurado que os processos
em que aparece o representado como réu tramitam perante a Justiça Estadual de São Paulo e
têm como possíveis  vítimas bancos  privados  e  empresa  privada.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal não havendo indícios de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

484. Processo: 1.34.001.007913/2016-89 Voto: 8605/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  enviado  pela  ANVISA,  noticiando  que  os
representantes legais de empresa de cosméticos teriam comercializado produtos sem o registro
no órgão sanitário competente, o que configura, em tese, o crime previsto no artigo 273, §1º-B,
inciso  I,  do  Código  Penal).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2ªCCR).  Diante  dos
elementos probatórios iniciais,  é possível  certificar  que não resta configurada a ocorrência de
crimes que devam ser julgados perante a Justiça Federal, uma vez que, a princípio, inexistem
indícios  de  transnacionalidade  do  suposto  delito  objeto  deste  procedimento  investigatório.
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.

485. Processo: 1.34.001.007990/2016-39 Voto: 8602/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício enviado pela ANVISA, noticiando que empresa de
cosméticos  teria  feito  propaganda  de  produto  médico,  sem  registro  junto  ao  órgão  sanitário
competente, o que configura, em tese, o crime previsto no artigo 273, §1º-B, inciso I, do Código
Penal).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2ªCCR).  Diante  dos  elementos  probatórios
iniciais, é possível certificar que não resta configurada a ocorrência de crimes que devam ser
julgados  perante  a  Justiça  Federal,  uma  vez  que,  a  princípio,  inexistem  indícios  de
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transnacionalidade  do  suposto  delito  objeto  deste  procedimento  investigatório.  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.

486. Processo: 1.34.004.000404/2016-03 Voto: 8300/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  informando  que  os  responsáveis  legais  e  funcionários  de  uma OSCIP estariam
utilizando manobras com a finalidade de sonegar impostos. Tais manobras estariam sendo feitas
para evitar tributação do ISSQN no município de Campinas/SP, bem como o repasse dos valores
que deveriam ser pagos ao ISSQN de Brasília, e os funcionários teriam aberto empresas para ter
contrato vinculado a projetos e, com isso, evitar bitributação. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Oficiada, a Receita Federal informou que não há ações fiscais
finalizadas ou em andamento, bem como não há indícios que justifiquem a abertura de ação fiscal
em face  da  pessoa  jurídica  nesse  momento.  O  referido  órgão  fiscal  ressaltou  ainda  que  os
elementos fáticos narrados na denúncia referem-se a matéria de competência municipal e distrital
(ISSQN  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), previsto no inciso III do artigo 156 da CF,
portanto fora do escopo de atuação da Receita Federal do Brasil que fiscaliza exclusivamente os
tributos de competência 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

487. Processo: 1.34.004.000896/2016-29 Voto: 8494/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática de crime contra a economia
popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR).  Fraude alusiva ao esquema de pirâmide financeira, que se caracteriza por permuta de
dinheiro sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Aplicação da súmula nº
498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que
afasta a competência da Justiça Federal,  e consequentemente,  falece atribuição ao Ministério
Público Federal para a persecução penal. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª
CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-
53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31,
Voto nº 8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). Homologação do declínio de atribuições em favor
do Ministério Público Estadual.

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

488. Processo: 1.34.006.000856/2016-67 Voto: 8701/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão para apurar possível crime de
estelionato (CP, art. 171). Narra o representante que efetuou compras através de um site e, ao se
dar conta do inadimplemento,  tentou contato  através dos dados fornecidos pela  loja  online e
descobriu que eram falsos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não há ofensa a
bens,  serviços  ou interesses  da  União  ou qualquer  de suas  entidades ou empresas  pública.
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.

489. Processo: 1.34.006.000857/2016-10 Voto: 8240/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada através da Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante narra
possível prática de estelionato (art. 171, CP), alegando, em síntese, a existência de indivíduos que
estariam trocando a fechadura de imóveis em Itaquaquecetuba/SP para vendê-los a terceiros.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A conduta em tela não acarreta
lesão  a  bens,  serviços  ou interesse  direto  da União  ou de suas  entidades,  embora  os  fatos
noticiados  configurem,  aparentemente,  crimes  de  estelionato.  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.

490. Processo: 1.34.009.000297/2016-65 Voto: 8334/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado ( CP, art. 171, § 3º). Uso irregular por
correntista de conta bancária da CEF, para recebimento de depósitos oriundos de fraude. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de prejuízo à Empresa Pública
Federal.  Eventual  prejuízo  em  detrimento  de  pessoa  física  correntista.  Estelionato  entre
particulares.  Inexistência  de lesão direta  a  bens,  serviços e  interesses  da União  ou de  suas
entidades entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

491. Processo: 1.34.012.000269/2016-99 Voto: 8464/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  falsidade  documental.  Apresentação  de  BL (Bill  of  Lading1)  falso,
supostamente emitido por empresa de agenciamento marítimo sediada no Brasil, e apresentado à
empresa  sediada  no  Panamá,  destinatária  da  mercadoria  exportada.  Revisão  de  declínio
(Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Trata-se de documento de natureza particular que representa a

192



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

mercadoria nele descrita, sendo nominal ou ao portador, transferível por endosso, que funciona
como recibo de entrega de mercadoria a bordo de navio ou outro lugar acordado, e representa a
carga embarcada e confiada ao transportador. Possível falsificação visando iludir as autoridades
estrangeiras de destino, ou uma tentativa de obter liberação indevida da carga no local do destino,
visto que o consignatário da carga do BL original foi substituído. Inexistência de indícios de que o
documento  tenha  sido  apresentado  perante  autoridades  brasileiras.  Ausência  de  qualquer
elemento de informação capaz de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

492. Processo: 1.36.000.000422/2016-42 Voto: 8390/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de estelionato (CP, art. 171).
Representante relata a realização de empréstimos consignados, sem sua autorização, junto ao
Banco Itaú/BMG. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Prejuízo restrito às partes.
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. 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.

493. Processo: 1.36.000.000526/2015-76 Voto: 8393/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta omissão do Conselho Regional de Medicina do
Tocantins na fiscalização dos respectivos profissionais a ele vinculados, tendo em vista relatos de
que  um médico,  atuante  em Palmas/TO como cirurgião  plástico,  teria  causado  deformações
físicas em várias pacientes, colocando a vida delas em risco. Revisão de declínio (Enunciado 32
da 2ª CCR/MPF). Oficiado, o CRM/TO informou que os fatos estão sendo apurados no âmbito de
2  (duas)  sindicâncias  instauradas  a  partir  de  denúncias  formuladas  perante  o  ente.  Não  há
indícios de omissão por parte da referida autarquia federal em relação aos fatos noticiados. A
possível ocorrência de crime de lesão corporal grave (CP, art. 129, §2º, IV) praticado pelo médico
deve ser apurada no âmbito do Ministério Público Estadual, já que envolve particulares. Ausência
de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. 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)

494. Processo: 1.15.002.000427/2016-85 Voto: 8363/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível realização de propaganda eleitoral de forma irregular (Lei 9.504/97,
art. 36, § 4°). Utilização de material gráfico que não guarda a proporção mínima de tamanho entre
os nomes de candidatos a prefeito e vice-prefeito. Fato supostamente cometido por candidato a

193



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

prefeito do Município de Crato/CE. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Competência
da Justiça Eleitoral.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Eleitoral.  2)
Suposta prática de crimes de calúnia (CP, art. 138) e difamação (CP, art. 139) por meio da rede
mundial de computadores. Revisão de arquivamento. (LC n° 75/93, art.  62, IV). Os crimes de
calúnia  e  difamação  são  de  ação  penal  privada  (CP,  art.  145).  Fatos  inseridos  na  órbita  de
interesses  exclusivamente  particulares.  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 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.

495. Processo: 1.16.000.002472/2016-57 Voto: 8211/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato instaurada a partir de carta social recebida na Sala de Atendimento ao
Cidadão na qual o remetente, recolhido em estabelecimento prisional em razão de condenação
pela Justiça Estadual, expõe sua situação e solicita revisão criminal referente ao processo em que
foi condenado. O Procurador da República oficiante declinou de sua atuação na presente notícia
em favor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por entender que a solicitação é de
índole defensivo-individual, referindo-se a processo de execução penal da Justiça do Estado de
São Paulo. Promoção de declínio de atribuições que se recebe como arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Nota-se pelas informações dos autos que a referida carta particular foi enviada por
equívoco  ao  órgão  do MPF.  O remetente  faz uma narrativa  defensiva,  requerendo que  seus
argumentos sejam analisados por Ministro do Supremo Tribunal Federal. A situação trazida não
enseja  o  declínio  de  atribuição  em  favor  da  Defensoria  Pública  do  Estado  de  São  Paulo,
circunstância não prevista na legislação regente revisional de atuação deste Colegiado, tampouco
há elementos que evidenciem a ocorrência de delito criminal de competência federal que ampare
eventual 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 Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho.

496. Processo: 1.23.000.000987/2013-35 Voto: 8771/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Termo de declarações no qual o noticiante relata que teve
conhecimento de possíveis irregularidades praticadas por responsáveis de consórcio, dentre as
quais a existência de suposto serviço de inteligência e negociação de taxas de juros de aplicação
de valores  no  exterior  por  consórcio,  cuja  investigação  é  de  atribuição  do  MPF.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de substrato mínimo para o prosseguimento
das investigações. Homologação do arquivamento. 2) Notícia da emissão de notas fiscais sem a
execução dos serviços e repasse de dinheiro a Delegados e Agentes da Polícia Civil. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Carência  de  atribuição  do  MPF  para  apuração  das
condutas noticiadas. 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.

497. Processo: 1.24.002.000088/2016-28 Voto: 8212/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a
representante narra possível irregularidade na emissão de CPF de seu filho, visto que quando
teria ido solicitar a emissão do referido documento foi informada de que já constava um cadastro
com os mesmos dados do filho, sendo que jamais havia feito tal requisição. Promoção de declínio
de atribuições  que  se  recebe como arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A narrativa
apresentada  não  foi  acompanhada  de  qualquer  elemento  probatório  que  permitisse  verificar
eventual irregularidade na emissão do documento mencionado apto a justificar a atribuição do
Ministério Público Federal.  Sequer foi acostada cópia do documento supostamente já emitido,
tampouco simples declaração do órgão responsável de que já havia CPF emitido em nome do
cidadão. A representante cinge-se em afirmar que nunca havia requerido CPF para seu filho e que
já constaria dos dados dele como cadastrado. Ausência de qualquer elemento capaz de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal.  Não há elementos que evidenciem a ocorrência de
delito criminal de competência federal que ampare eventual persecução penal. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pelo recebimento da promoção
de  declínio  de  atribuições  como  arquivamento,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Restou
vencida a  Dra.  Luiza Cristina  Fonseca Frischeisen,  que juntou voto  divergente.  Participou  da
votação Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

498. Processo: 1.28.000.000644/2015-56 Voto: 8677/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  extorsão  qualificada
cometida por dois indivíduos, tendo um deles se passado por policial  federal para intimidar a
vítima a pagar quantia indevida mediante violência (CP, art. 158, §1º). Os autos foram remetidos à
7ª CCR, a qual os devolveu a este Colegiado por entender não ser situação de controle externo
da atividade policial. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). O investigado que teria
informado ser policial federal em momento algum apresentou carteira funcional ou qualquer outro
documento  que  fizesse  menção  à  Polícia  Federal,  tendo  apenas  verbalizado  essa  suposta
condição para intimidar a vítima e, com isso, mais facilmente obter dela a vantagem financeira
buscada.  Ausência  de  lesão  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  Prejuízo  sofrido  por
particular.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

499. Processo: DPF/GVS/MG-00449/2013-INQ Voto: 8462/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. 1) Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Notícia da
obtenção de benefícios previdenciários de forma fraudulenta em agências do INSS do Rio de
Janeiro e Manhuaçu/MG. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Em relação aos
supostos benefícios concedidos fraudulentamente em municípios da área de atribuição da PRM-
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Manhuaçu/MG,  não  foi  detectada  nenhuma irregularidade.  Homologação  do  arquivamento.  2)
Promoção de declínio de atribuições para a PR/RJ e PRM  São João de Meriti/RJ para apurar
supostas  concessões  irregulares  de  benefícios  previdenciários  em agências  do  INSS dessas
localidades. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Aplicação do Enunciado nº 25
deste Colegiado1, que dispensa a revisão nos casos em que o membro do MPF declina de suas
atribuições para outra unidade do próprio MPF.

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

500. Processo: DPF/JFA-00544/2014-INQ Voto: 8572/2016 Origem: GABPRM1-FSFC - LUCAS
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Representação  formulada  pelo
Gerente Executivo do INSS em Juiz de Fora/MG, na qual relata o recebimento de ameaças de
morte,  por  telefone,  em desfavor  de  médico  perito  da  referida  autarquia  federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O servidor público federal recebeu 2 (duas) ameaças de
morte por meio de ligações telefônica. Diligências realizadas apuraram que os números dos quais
foram feitas  as  chamadas  telefônicas  são  de  telefones  públicos  localizados  no  município  de
Carangola/MG. Não há câmeras de segurança próximas ao local que pudessem ter gravado o
autor  do  delito.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  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.

501. Processo: SR/DPF/MG-00321/2014-INQ Voto: 8364/2016 Origem: GABPRM1-FSFC - LUCAS
DE MORAIS GUALTIERI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Suposta  juntada  de
documento falso nos autos de processo judicial trabalhista pela empresa reclamada. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Constatada a autenticidade do documento (recibo de
entrega  da Carteira  de Trabalho  e  Previdência  Social),  assinado pelo  reclamante na data  da
admissão. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

502. Processo: SRPF-AP-00040/2016-INQ Voto: 8669/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de dano (CP, art. 163), tendo em vista que
alguns advogados entraram,  com ajuda de um chaveiro,  na sede da Ordem dos Advogados,
objetivando um ato de posse administrativa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
situação ocorreu no contexto de conturbada eleição para a presidência da Ordem dos Advogados
do Brasil/AP. Laudo pericial concluiu que não houve dano às instalações da OAB/AP. Suposta
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invasão  igualmente  não  restou  caracterizada,  visto  que  sequer  houve  oposição  por  parte  do
vigilante ou de qualquer outra pessoa. O que houve foi uma conduta gerada pelo inconformismo
dos investigados com o resultado das eleições para a presidência da OAB/AP, tendo em vista a
ratificação da vitória do candidato adversário pelo Conselho Federal da OAB/AP. Ausência de
materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

503. Processo: SRPF-AP-00146/2015-INQ Voto: 8552/2016 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 falso testemunho ocorrido em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Questão fática relacionada ao exercício de
atividade laboral aos sábados. A frequência individual do reclamante confirmou que ele trabalhava
aos  sábados,  atestando  a  veracidade  do  depoimento  da  testemunha  na  audiência.  Não
configuração de crime. Homologação do arquivamento.

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

504. Processo: SR/PF/CE-00192/2013-INQ Voto: 8375/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes tipificados nos artigos 241-A
e 241-B da Lei nº 8.069/90, tendo em vista o ingresso de usuário em sala de bate-papo virtual na
madrugada do dia 15/07/2011, fazendo uso de apelido obsceno e tendencioso, com a pretensão
de compartilhar fotografias e vídeos de conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Em que pese a materialidade dos delitos ter
sido comprovada, não há elementos de informação mínimos a apontar a possível autoria. Apesar
da tentativa direcionada à obtenção das informações cadastrais relacionadas ao IP indicado como
referente  ao  responsável  pela  prática  dos  crimes,  tal  objetivo  restou  incontestavelmente
prejudicado, visto que a empresa telefônica, que registra os dados de acesso dos usuários, só
mantém o armazenamento das informações pelo prazo limite de 3 (três) anos posteriores ao fato.
Não há testemunhas que possam aclarar  os fatos.  Ausência  de indícios de autoria  delitiva  e
diligências capazes de alterar o panorama probatório. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª
CCR. 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.

505. Processo: SR/PF/CE-01328/2014-INQ Voto: 8352/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339),
em razão de não ter ficado comprovado, em procedimento preparatório do Ministério Público do
Trabalho, que um empregado teria trabalhado em determinada empresa sem registro e utilizando-
se do nome de outro empregado, tudo em conluio com a própria empresa, burlando qualquer meio
de fiscalização. Tal prática teria ocorrido por ter o citado trabalhador vínculo com outra empresa,
estando em litígio com esta na Justiça Trabalhista,  e não querer deixar de receber o seguro-

197



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

desemprego. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A notícia foi enviada ao MPT por
meio  digital.  Foram realizadas  diligências  com o  fim  de  identificar  o  número  do  IP  (internet
protocol)  do computador de onde teria  partido a  mencionada denúncia  inverídica,  não  sendo
obtido êxito. Não há elementos de informação mínimos que apontem a possível autoria delitiva ou
que embasem uma linha investigativa eficaz. Ausência de indícios de autoria delitiva e diligências
capazes  de  alterar  o  panorama probatório.  Homologação  do  arquivamento,  sem prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

506. Processo: 08190.113480/16-94 Voto: 8195/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostas  práticas  de  crimes  sexuais  contra  crianças  e  adolescentes  que
participaram da 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estupro de
vulnerável. (CP, art. 217-A). O Conselho Tutelar do Lago Sul/DF noticiou fatos que demonstrariam
desordem  generalizada  do  evento  em  virtude  de  negligência  dos  organizadores,  como
hospedagem de menores sem autorização, falta de fiscalização no hotel em que se alojaram e
mistura  de  conselheiros  tutelares  e  educadores  com  crianças  e  adolescente,  o  que  teria
possibilitado interação indevida entre os menores de idade e os responsáveis pelas delegações,
ensejando as supostas práticas dos crimes sexuais. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). Os crimes sexuais estão sendo investigados pelo Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios  MPDFT, subsistindo somente a análise de eventuais responsabilidades por parte dos
servidores  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  e  do  CONANDA,  o  que  foge  às  atribuições
criminais.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem  (Enunciado  nº  57).  Homologação  do
arquivamento.

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

507. Processo: 1.00.000.010608/2016-62 Voto: 8391/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Fato.  Relatório  de  Fiscalização  do  Grupo  Especial  de  Fiscalização  Móvel.
Possível crime de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Encontradas irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O Grupo Especial
de Fiscalização Móvel concluiu, em seu relatório, que não foram encontrados trabalhadores em
situação degradante a ponto de configurar a prática de trabalho análogo ao de escravo. Fatos
atípicos na esfera penal. Homologação do arquivamento.

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

508. Processo: 1.03.000.000723/2016-17 Voto: 8341/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/1990),
que teria se dado em razão da abertura e manutenção de uma offshore no exterior, sem a devida
comunicação aos órgãos nacionais competentes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Os valores mantidos no exterior pela noticiada foram dados a conhecer ao BACEN, afastando
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a adequação típica da conduta do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 7.492/86, que exige para
caracterizar o delito de evasão de divisas a manutenção de valores no exterior não declarados.
Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

509. Processo: 1.03.000.001304/2016-01 Voto: 8649/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de ameaça contra Juiz Federal feita através
de carta, a qual foi entregue em escritório de advocacia (CP, art. 147). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas não obtiveram êxito em identificar o remetente da
carta. Foi feita comunicação dos fatos à Corregedoria do Eg. TRF da 3ª Região. Ausência de
indícios  de  autoria.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias  razoavelmente  exigíveis  e
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da
2ª CCR. 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.

510. Processo: 1.03.000.001562/2015-06 Voto: 8417/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Processo Administrativo de Acompanhamento instaurado a partir de despacho proferido nos autos
do PA 1.03.000.001505/2015-19, referente à Operação Sangue Impuro, na qual são investigados
cinco grupos atuantes na importação irregular de equinos por meio da alfândega do aeroporto de
Viracopos em Campinas/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que
de referência aos Grupos objetos dos presentes autos (contrabando, falsidade ideológica, uso de
documentos falsos, evasão de divisas, lavagem de capitais) foi impetrado Habeas Corpus, no qual
foi ofertado parecer da Procuradoria Regional da República da 3ª Região e, conforme andamento
processual, foi homologada a desistência formulada pelo impetrante, sendo o feito encaminhado
ao arquivo. Exaurimento do objeto de acompanhamento, visto que o feito judicial a ele relacionado
fora encaminhado ao arquivo pelo Eg. TRF da 3ª Região, bem como os eventuais novos feitos
judiciais serão distribuídos por prevenção. Homologação do arquivamento.

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

511. Processo: 1.11.000.000626/2016-52 Voto: 8584/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
pessoa jurídica que deixou de enviar, no prazo legal,  os dados relativos à sua movimentação
referente aos meses de novembro e dezembro de 2013, contrariando o disposto no art. 16 da
Resolução nº 26 da ANP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ao término do
feito,  a  empresa  foi  sancionada  pela  ANP  com  cominação  de  multa,  relativa  à  infração
administrativa prevista na Lei nº 9.847/99, dívida que se encontra parcelada, conforme os autos
do  processo  administrativo.  Com  efeito,  embora  o  ato  praticado  configure  ilícito  no  âmbito
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administrativo,  a conduta não enquadra como fato típico idôneo a deflagrar uma investigação
criminal. Fato punido na esfera administrativa que escapa do âmbito do direito penal. Atipicidade
da conduta. Homologação do arquivamento.

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

512. Processo: 1.11.000.001096/2016-60 Voto: 8590/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada junto à Sala de Atendimento ao Cidadão para apurar o recebimento
indevido, por terceira pessoa, de valores referentes à Requisição de Pequeno Valor  RPV em
nome da noticiante na Caixa Econômica Federal. Possível crime de estelionato (art. 171, Código
Penal). Os valores seriam oriundos de ação ajuizada pela representante com o fim de receber
pensão por morte de seu genitor que era ex-combatente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Conforme informação dos autos, o STJ, em 27/08/13, julgou improcedente o pedido da
noticiante, com fundamento de que esta não havia comprovado a incapacidade de prover seu
próprio  sustento,  um dos  requisitos  para  a  concessão da  pensão pleiteada.  Nada nos  autos
apontou  para  qualquer  irregularidade,  visto  que  a noticiante  não poderia  ter  valores  de  RPV
depositados  em seu nome,  já  que perdera a  ação judicial.  Os elementos colhidos  indicam a
ausência  de  materialidade  delitiva  e,  consequentemente,  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.

513. Processo: 1.11.000.001424/2015-47 Voto: 8268/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Representação
oriunda da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas informando que uma segurada entrou
em contato com a Secretaria da Vara para relatar que uma pessoa não identificada teria sacado
indevidamente, em 05/10/2015, o pagamento mensal de benefício previdenciário do qual seria
titular. Com base em tal informação, o Magistrado intimou o posto responsável pelo cumprimento
das demandas judiciais para que providenciasse o cancelamento definitivo do referido benefício,
com  imediata  concessão  de  um  novo  com  registro  de  numeração  diversa  para  a  parte
beneficiária.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Foi  determinada a oitiva  da
beneficiária para melhores esclarecimentos, mas esta mudou de endereço e não informou ao
juízo. O saque indevido foi de apenas uma parcela do benefício de amparo social,  não tendo
havido prejuízo direto à União. Ausência de justa causa para instauração de investigação criminal.
Homologação do arquivamento.

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

514. Processo: 1.13.000.002088/2016-66 Voto: 8695/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Trata-se  de  seis  representações  formuladas  pelo  mesmo  representante,
apresentadas de forma manuscrita,  acerca de fatos aparentemente aleatórios,  elencados sem
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encadeamento lógico, dificultando a inteligibilidade da narrativa. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Condutas atribuídas de forma generalizada. Inexistem indícios materiais que
justifiquem  a  instauração  de  investigação  penal.  O  representante  deixa  de  fornecer  dados
mínimos  acerca  das  condutas  relatadas.  Cabe  ressaltar,  ainda,  que  o  mesmo representante
instaurou mais de 50 (cinquenta) representações nos últimos meses, sempre manuscritas e sem
concatenar os fatos de forma coerente. 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.

515. Processo: 1.13.001.000171/2013-48 Voto: 8251/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar a suposta recusa de hospital em atender requisições feitas
pela Polícia Civil do Amazonas. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Constatação  de  que  as  demandas  da  Polícia  Civil  têm  sido  atendidas  pelo  nosocômio.
Inexistência de fato criminoso a ser apurado. Homologação do arquivamento.

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

516. Processo: 1.14.000.000749/2016-81 Voto: 8465/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação da Receita Federal da inexistência
de ação fiscal em face da empresa investigada. Inexistência de lançamento definitivo do crédito
tributário. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito
tributário,  de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação do
arquivamento.

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

517. Processo: 1.14.000.001620/2016-91 Voto: 8271/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Noticia  de fato.  Representação noticiando  a suposta  venda de fotos e  vídeos  de pornografia
infantil em rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A página virtual
indicada como sendo a que veiculava a referida prática criminosa já não está mais disponível,
constando informação de que a página foi removida. Frustrada a coleta de dados em torno da
materialidade  delitiva,  revelando-se  inviável  a  persecução  penal.  Inexistências  de  elementos
mínimos que apontem para a prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

518. Processo: 1.14.000.001648/2016-28 Voto: 8433/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra honra cometido em face de professora da Universidade
Federal  da  Bahia,  ora  representante  (CP,  art.  139  e  seguintes  c/c  art.  141,  inciso  II).  A
representante  narra  que  uma  aluna  sua,  por  meio  da  rede  social  Facebook,  teria  relatado
comportamento  racista  de  sua  parte,  deturpando  e  manipulando  totalmente  os  fatos  que
aconteceram em uma aula do dia 08/03/2016 e que, inclusive, deu causa a uma Queixa Crime
apresentada  pela  aluna  contra  a  representante  na  Justiça  Estadual  da  Bahia.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não se verifica a configuração do animus injuriandi ou
animus caluniandi, elementos subjetivos especiais dos crime de calúnia e injúria, respectivamente,
tampouco o dolo de imputar fato desabonador da reputação da representante que caracterizasse
o delito de difamação. Considerando a peculiaridade dos fatos ocorridos na aula ministrada pela
representante na UFBA, que inclusive geraram repercussão jornalística e apresentação de Queixa
Crime pela aluna que se sentiu  ofendida,  a manifestação ofertada na rede social  virtual  pela
discente denota que esta  estava convencida de que a postura adotada pela professora tinha
objetivo de discriminá-la em razão de ser negra. O fato de a aluna ter se sentido ofendida com as
falas  da  representante  não  implica,  necessariamente,  entender  que  a  professora  teceu
comentários ao seu trabalho com o intuito de agredir a raça negra. Porém, da análise da resposta
da aluna infere-se que ela  interpretou as falas da professora como discriminatórias e,  assim,
descreveu a situação como ato de racismo envolvendo a professora.  Não restou configurado
crime de injúria por parte da aluna, tampouco outro delito contra a honra da representante, visto
que o texto publicado no Facebook não teve o condão de ofender a honra subjetiva da professora,
mas sim de expor uma situação desagradável, que ganhou contornos agressivos em razão da
polêmica em torno das questões raciais, principalmente tendo ocorrido em uma aula ministrada
em universidade federal,  a fim de possibilitar uma reflexão geral sobre o assunto e evitar que
ocorresse novamente. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

519. Processo: 1.14.000.001936/2016-82 Voto: 8266/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta venda de terras da reforma agrária e
desvio de recursos pelos gestores da Associação dos Trabalhadores de Itaparica/BA. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Os fatos teriam ocorrido em 01/02/2003. A representação
não descreve um fato delimitado, trazendo, em verdade, uma imputação genérica. 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.

520. Processo: 1.14.000.002478/2016-07 Voto: 8309/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Tentativa  de  furto  contra  funcionário  dos  Correios  Ação  praticada  por  dois
indivíduos com uso de arma de fogo. CP, art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conduzindo veículo oficial  dos Correios,  o carteiro percebeu a
presença de duas pessoas armadas e partiu com o carro em alta velocidade, frustrando a ação
delituosa. Ausência de testemunhas ou vestígio material que possam auxiliar na descoberta da
autoria  do  ilícito.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório.
Homologação do arquivamento.
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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.

521. Processo: 1.14.000.002628/2016-74 Voto: 8568/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto qualificado contra agência dos Correios, mediante arrombamento
(CP,  art.  155,  §  4º,  I).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Embora
demonstrada  a  materialidade,  não  há  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Não  existem
imagens da ação criminosa, tendo em vista que o disjuntor de energia do prédio fora desligado
pelo  agente  antes  da  empreitada  delituosa.  Exames  periciais  realizados.  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, 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.

522. Processo: 1.14.000.003217/2015-15 Voto: 8463/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes no
depoimento  prestado  pela  testemunha.  Discrepância  relacionada  ao  horário  de  almoço  de
funcionário que sequer é parte na Ação Trabalhista. 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 1121653/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 04/10/2011, DJe 11/10/2011) e (AgRg no REsp 1269635/MG, Rel.  Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 23/09/2013). Homologação do
arquivamento.

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

523. Processo: 1.14.001.000010/2016-60 Voto: 8183/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime de  desobediência  (CP,  art.  330).  Notícia
oriunda da Justiça do Trabalho acerca do descumprimento de ordem judicial exarada nos autos de
ação trabalhista por parte do Município de Ilhéus/BA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV).  O  Município  encaminhou  ficha  financeira  detalhada  do  ano  de  2016  constando  a  os
pagamentos na forma determinada,  mesmo que a destempo.  Determinação judicial  cumprida.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

524. Processo: 1.14.008.000273/2016-17 Voto: 8409/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Sócios de posto de combustível
teriam deixado de apresentar  notas fiscais à Agência Nacional do Petróleo  ANP. Revisão de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Atendimento  extemporâneo  do  ato  ocorrido  em
22/04/2009. Pena máxima cominada de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, inc. VI). 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

525. 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
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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

526. Processo: 1.15.000.002300/2016-11 Voto: 8646/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de comunicação efetuada pela Polícia Rodoviária Federal.
Veículo retido por policiais rodoviários federais após constatarem que a documentação estava
irregular. Aproveitando-se da ausência momentânea dos agentes do posto policial para atender a
uma ocorrência de acidente grave, o proprietário retirou o veículo do local, sem autorização legal.
Após quatro dias do ocorrido, o proprietário retornou ao posto policial apresentando o caminhão
que havia  sido  retido  já  com as  taxas  de  licenciamento  quitadas,  tendo  o  agente  da  polícia
rodoviária  federal  expedido  o  respectivo  Comprovante  de  Liberação  do  Veículo.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não foi apurada irregularidade ou negligência por parte
dos  agentes,  visto  que  se  ausentaram  do  posto  justificadamente.  A conduta  praticada  pelo
proprietário está sujeita a sanção de natureza administrativa, conforme previsto no art. 239 do
CTB. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

527. Processo: 1.15.000.002521/2016-99 Voto: 8339/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Representação oriunda do INSS
informando a prática de cumulação indevida de benefício amparo social ao idoso com pensão por
morte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foi determinada a oitiva da beneficiária
para melhores esclarecimentos. Trata-se de representada de pouca instrução, bastante idosa, e
cujo  estado  de  miserabilidade  já  foi  reconhecido  em  situação  anterior,  pelo  INSS.  Não  há
elementos de informação a apontar o animus fraudandi por parte da investigada. Ausência de
justa causa para instauração de investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

528. Processo: 1.15.001.000537/2014-95 Voto: 8597/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º,  II).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informação  da  Receita
Federal  de  que  a  situação  do  contribuinte  foi  analisada  e  considerada  sem interesse  fiscal.
Inexistência  de  lançamento  definitivo  do  crédito  tributário.  Crime  de  natureza  material,  cuja
tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

529. 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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de comunicação realizada pelo Juízo da
Vara  Única  do  Trabalho  de  Cratéus/CE,  em  razão  da  constatação,  nos  autos  de  processo
trabalhista,  da  existência  de  propriedade imobiliária  não  declarada  pelo  investigado.  Possível
crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º, I). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Oficiado, o Cartório do 2ª Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Tauá/CE
informou que o investigado adquiriu o imóvel em 21/03/2003, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais),  juntamente  com sua  esposa.  Diligências  realizadas  junto  à  Receita  Federal  do  Brasil
indicaram a inexistência de constituição de eventual crédito tributário e a falta de interesse em
deflagrar  procedimento  fiscal  tendente  a  apurar  possíveis  débitos  decorrentes  da  conduta
perpetrada.  Em  que  pese  tratar-se  de  delito  formal,  não  se  verificam  indícios  mínimos  que
viabilizem  uma  investigação  útil,  principalmente  considerando  o  tempo  decorrido  desde  a
aquisição  do  bem imóvel  e  seu  valor  venal,  o  que  permite  concluir,  inclusive,  pela  eventual
prescrição da pretensão punitiva, já que a pena prevista para o delito em comento é de 6 (seis)
meses a 1 (um) de detenção. Ausência de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

530. Processo: 1.16.000.002634/2016-57 Voto: 8294/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de estelionato majorado (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposta fraude
consistente  na  clonagem  de  cartão  de  crédito  da  Caixa  Econômica  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Movimentação não reconhecida pela cliente, referente a
compras realizadas com cartão de crédito clonado no exterior, sendo que os valores contestados
foram estornados. Não foram identificadas informações referentes a número de origem e nomes
de beneficiários, tampouco o registro de endereçamento de protocolo de internet (IP) utilizado na
fraude.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Esgotamento  das  diligências  investigatórias
razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da
Orientação  n°  26/2016  da  2ª  CCR.  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.

531. Processo: 1.16.000.002904/2016-20 Voto: 8461/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato. Tentativa de furto qualificado e crime de dano, tendo em vista o arrombamento de
agência dos Correios por 3 (três) indivíduos encapuzados e usando luvas. CP, art. 155, §4º, I e IV
c/c art. 14, II, e art. 163. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de
indícios de subtração de bens nas dependências internas da agência. Houve apenas dano às
instalações. Ausência de testemunhas ou vestígio material que possam auxiliar na descoberta da
autoria  do  ilícito.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório.
Homologação do arquivamento.

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

532. Processo: 1.16.000.004596/2014-13 Voto: 8633/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime de  desobediência  (CP,  art.  330).  Notícia
oriunda da Justiça Federal acerca do descumprimento de ordem judicial por parte da gerência da
Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas
apuraram que a determinação judicial foi devidamente realizada pela empresa pública federal,
tendo ocorrido, aparentemente, um equívoco em relação às informações repassadas à Justiça.
Foram acostados aos autos os comprovantes do cumprimento da decisão judicial ainda em 2012.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

533. Processo: 1.17.001.000057/2016-11 Voto: 8333/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  de  Acompanhamento  (PA)  instaurado  para  acompanhar  o
cumprimento  de  termos  da  Recomendação  PRM-CIT-ES  nº  28/2015,  dirigida  a  gerência  do
INSS/ES. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação do INSS do acatamento
da Recomendação nos seus estritos termos. Procedimento que atingiu a finalidade. Perda do
objeto. Homologação do arquivamento.

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

534. Processo: 1.18.002.000106/2016-79 Voto: 8538/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra a ordem tributária tipificado no art. 1°, I, da Lei
8.137/90. Omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa
física.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  junto  à  Receita  Federal.
Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário.  Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante  do Supremo Tribunal  Federal.
Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC
243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Ausência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

535. Processo: 1.19.000.001774/2016-04 Voto: 8403/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por Coligação Eleitoral, na qual se
relata  que  haveria  indícios  de  cometimento  de  crime  eleitoral  consistente  na  distribuição  de
dinheiro para compra de votos em todo o município de São Luís Gonzaga/MA. Requereu, ainda,
medida cautelar de busca e apreensão na residência do atual prefeito. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O representante apenas alega, de forma genérica, que estaria havendo
distribuição de dinheiro para compra de votos em todo o município de São Luís Gonzaga/MA,
juntando registros fotográficos que não contribuem para evidenciar as alegações de ocorrências
de crime. Sequer há descrição mínima do local em que as fotos foram produzidas ou da situação
a que cada uma se refere. A medida cautelar de busca e apreensão pressupõe a demonstração
dos  requisitos  pertinentes  perante  o  juízo  competente  para  sua  apreciação  e  não  ao  órgão
ministerial.  Inexistência  de  indícios  da  prática  de  crime  que  justifique  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

536. Processo: 1.20.000.001004/2016-32 Voto: 8305/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA
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Ementa: Notícia  de Fato.  Denúncia  anônima informando que um box do Shopping China,  situado  em
Cuiabá/MT, estaria comercializando e armazenando cigarros contrabandeados (CP, art.  334-A,
§1º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela autoridade
policial constataram que a informação era inverídica. Atestou-se que no local indicado funcionava
apenas uma loja que comercializava roupas, sendo improvável o armazenamento de cigarros em
razão do pequeno espaço do estabelecimento. 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

537. Processo: 1.20.005.000096/2016-93 Voto: 8381/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima  formulada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Relato confuso e desarticulado. Suposta aquisição não regularizada de
imóvel construído pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Tal  imóvel não seria habitado pela
representada, não tendo esta regularizado a situação do imóvel em seu nome com a finalidade
de,  eventualmente,  obter  outro  também  pelo  mesmo  programa  habitacional.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diversas diligências empreendidas pelo membro oficiante
que revelaram que a representada sequer inscreveu seu nome na fila de espera do benefício
(cadastro  junto  ao  Sistema  de  Gestão  Habitacional  do  Município  de  Rondonópolis/MT),  não
havendo nenhum dado que comprove a existência de alguma irregularidade. Não se vislumbra
qualquer sinal de veracidade na notícia anônima apresentada. Ausência de indícios da prática de
crime. Homologação do arquivamento.

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

538. Processo: 1.21.000.001879/2015-16 Voto: 8525/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato instaurada via Sala de Atendimento ao Cidadão. Denúncia anônima que informa
suposta prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/89), em razão de
ação  de  câmbio  denominada  dólar  cabo,  empreendida  pelos  noticiados  que  supostamente
operam como doleiros em Campo Grande/MS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
As razões da Polícia Federal para não instauração de IPL servem a alterar a convicção do caso,
sobretudo em razão  da completa  dificuldade investigativa,  tendo  em vista  que  as  transações
financeiras ocorridas na fronteira geralmente são promovidas em casas de câmbio sediadas nos
outros países. Ausência de elementos que possibilitem 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.

539. Processo: 1.22.000.003431/2015-08 Voto: 8526/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

208



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

Ementa: Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PA) instaurado para verificar a permanência
de créditos apurados em Procedimento Administrativo Fiscal. Os indiciados foram denunciados
pela prática de delitos tipificados nos arts. 168-A e 337-A, ambos do Código Penal, em razão de
atos  praticados  enquanto  gestores  de  entidade  fundacional.  Embora  a  denúncia  tenha  sido
recebida em 03/03/2015, o MPF oficiou pela sua rejeição, dado o reconhecimento da suspensão
da pretensão punitiva e do respectivo prazo prescricional, em razão de moratória concedida em
data anterior ao recebimento da denúncia. Em razão disso, o d. juízo federal declarou nulo o
recebimento anterior da denúncia e foi instaurado PA para fins de acompanhamento do benefício.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em cumprimento a determinação presente no
procedimento supramencionado, a Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais informou,
à fl. 35, que há débitos devedores com vencimento posterior ao deferimento da moratória, o que é
causa de revogação da mesma, nos termos do art. 10 da Portaria Conjunta PGNF/RFB nº 3, de
26 de  fevereiro  de  2014'..  Em razão  das  informações prestadas,  o  Procurador  da  República
oficiante  peticionou  ao  juízo  competente  requerendo  o  recebimento  da  denúncia  ofertada.
Procedimento que atingiu a finalidade. Perda do objeto. Homologação do arquivamento.

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

540. Processo: 1.22.013.000243/2015-71 Voto: 8750/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  a  partir  de  ofício  da  Justiça  do  Trabalho  noticiando
possíveis irregularidades praticadas por empresa reclamada. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Na sentença, o Juízo Trabalhista consignou que sem prejuízo da multa fixada e
independentemente do trânsito em julgado desta sentença, deverá a primeira Reclamada devolver
a CTPS do Reclamante, IMEDIATAMENTE, com a devida anotação da baixa, devendo comprovar
nos autos, sob pena de expedição de ofício à DRT, à PF e ao MPF, para apuração da conduta
irregular na esfera administrativa e criminal, e remeteu cópia da sentença ao Ministério Público
Federal.  Oficiado  para  prestar  esclarecimentos  acerca  do  delito  praticado  pela  reclamada,  o
Magistrado  Trabalhista  manteve-se  inerte.  Ausência  de  indícios  de  crime.  Homologação  do
arquivamento.

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

541. Processo: 1.23.000.001265/2016-41 Voto: 8249/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício do TRF-1ª Região, comunicando o extravio de Alvará
de Levantamento expedido nos autos de processo judicial em trâmite na 2ª Vara Federal. Revisão
de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  O  Juízo  Federal  cancelou  o  referido  Alvará  e
comunicou a instituição financeira. Esclareceu, ainda, que o fato não enseja a instauração de
processo administrativo ou sindicância, tendo em vista a não participação ou conduta de servidor
que justifique tais medidas. Considerando as medidas adotadas pela Vara Federal, não há justa
causa para o prosseguimento deste procedimento. Homologação do arquivamento.

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

542. Processo: 1.23.000.001600/2016-19 Voto: 8176/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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Relator(a): Dr(a) FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

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

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

543. Processo: 1.23.000.002077/2015-59 Voto: 8360/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO 62, IV). RECURSO DO
INTERESSADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir
de representação para apurar possível ajuizamento de reclamações trabalhistas supostamente
lastreadas em documentação falsa e crime de ameaça. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento, sustentando que quanto à ameaça de morte, trata-se de crime de ação
pública capitulado no art. 147 do Código Penal que, no entanto, somente se procede mediante
representação do ameaçado, não podendo o órgão ministerial tomar as providências cabíveis a
partir de representação formulada por outrem que não a vítima do suposto crime. E no tocante a
possível  uso  de  documento  falso,  as  condutas  descritas  se  afiguram penalmente  atípicas.  3.
Cientificado do arquivamento, o representante interpôs recurso.  4. Manutenção da decisão de
arquivamento pelo membro do Ministério Público Federal, aduzindo que não é crível que todos os
documentos ora questionados, os quais instruíram as ações trabalhistas tenham passado pelo
crivo do magistrado trabalhista, competente para apreciação da causa, sem qualquer observações
aceca (sic) de suposta falsidade documental. 5. 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.

544. Processo: 1.23.000.002653/2016-49 Voto: 8366/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Crime de furto (CP, art.  155) cometido em unidade armazenadora da Conab
localizada  em Ananindeua/PA.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Medidas
adotadas para averiguar o fato foram devidamente demandadas, de modo que concluiu-se pela
ausência de participação dos funcionários lotados na referida unidade armazenadora.  Embora
comprovada a materialidade, resta frustrada a tentativa de identificação da autoria delitiva. Fato
ocorrido em 20/08/2014. 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
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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545. Processo: 1.23.000.003471/2016-95 Voto: 8253/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Relata  a  noticiante  o  recebimento  de
documento de agência dos Correios em nome de seu primo, para retirada de encomenda que ela
supôs  tratar-se  de  entorpecente.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  A
encomenda  foi  retirada  da  agência  da  ECT e  constatou-se  tratar-se  apenas  de  uma  carta.
Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

546. Processo: 1.23.005.000102/2015-10 Voto: 8473/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  fraude  em  seguro-desemprego.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação nos autos no sentido de que o
delito noticiado ocorreu antes da deflagração da Operação Justa Causa II da Polícia Federal, não
sendo possível  verificar com exatidão todas as fraudes realizadas pela organização criminosa
investigada à época. Saques muito antigos como os relatados dificilmente seriam passíveis de
identificação, visto que, conforme já apurado, normalmente as senhas utilizadas eram hackeadas
e, em grande parte dos casos, o agente responsável pela inserção dos dados desconhecia o ato
ilícito. 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
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

547. Processo: 1.25.007.000193/2016-80 Voto: 8368/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Denúncia anônima. Possível crime de uso de
documento  falso  (CP,  art.  304).  Uso  de  atestado  médico  falso  por  funcionários  de  diversas
Secretarias do Município de Paranaguá/PR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Conduta atribuída a servidores da Prefeitura do Município sem indicação dos nomes das pessoas
que praticaram os fatos relatados, o período correto das ocorrências e as unidades a que faz
referência. Fatos relatados de forma genérica e abrangente que não apresenta nenhuma conduta
ilícita em concreto a ser apurada. Ausência de elementos justificadores do prosseguimento da
persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

548. Processo: 1.25.008.000621/2016-64 Voto: 8468/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 

211



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Possível prestação de
informação falsa nos autos de ação previdenciária com o fim de obter  vantagem indevida de
benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). As contradições
são oriundas de confusão na apresentação da situação familiar, uma vez que o pai do autor da
ação teria auferido remuneração superior ao salário-mínimo ao tempo do pagamento do benefício,
que ultrapassaria a renda per capita permitida em lei para a concessão, contudo, tal situação não
afasta a condição de miserabilidade da família. Homologação do arquivamento.

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

549. Processo: 1.26.000.002741/2016-39 Voto: 8255/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PERNAMBUCO

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

Ementa: Processo  Administrativo  instaurado para localização  do endereço de testemunha arrolada  em
ação penal em trâmite na 13ª Vara Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Obtenção do endereço. Procedimento que atingiu a finalidade operando-se a perda do objeto.
Homologação do arquivamento.

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

550. Processo: 1.26.004.000250/2016-13 Voto: 8745/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF,
narrando suposta  irregularidade  em sorteio  da  Mega Sena.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). O conteúdo da representação limita-se a aduzir uma eventual irregularidade no
sorteio da mega sena, uma vez que o ganhador seria de uma cidade de pequeno porte no interior
do Pernambuco.  Não trouxe,  contudo,  nenhuma prova concreta,  ou indícios mínimos de que
existiriam ilegalidades no sorteio.  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.

551. Processo: 1.28.000.001187/2016-06 Voto: 8412/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90).  Omissão  de
informações ao Fisco no tocante à declaração de receitas,  rendimentos e lucros advindos de
atividade de factoring.  Revisão de arquivamento (art.  62,  IV,  LC 75/93).  Óbito do investigado,
ocorrido  em  03/09/2016.  Extinção  da  punibilidade  (art.  107,  I,  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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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552. Processo: 1.28.000.001765/2016-04 Voto: 8242/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de falsidade ideológica (art. 299, CP) e fraude em certame de
interesse público (art. 311-A, CP). Suposta fraude em razão de contratação de especialistas para
a realização de concursos públicos e posterior repasse das respostas por meio de dispositivos
eletrônicos individuais aos candidatos inscritos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A
delação apócrifa não aponta especificamente, com precisão, os responsáveis pelas ilicitudes que
teriam sido cometidas. Fatos expostos de forma genérica, superficial e incompleta, e na falta de
dados concretos que possam orientar uma investigação. Ausência de elementos necessários à
continuidade da investigação pelo MPF no 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.

553. Processo: 1.28.300.000006/2015-51 Voto: 8657/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PAU DOS FERROS-RN

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  Inquérito  Civil  decorrente  de
protocolização de abaixo-assinado no qual cidadãos do Município de Encanto/RN narraram uma
série de denúncia contra o então Prefeito, dentre elas supostas irregularidades no repasse ao
INSS de  contribuições  previdenciárias  descontadas dos servidores  municipais.  Possível  crime
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Diligências. Informação da Receita Federal no sentido de inexistir procedimento fiscal em face
do  Município  citado.  Intimado  para  esclarecimentos  acerca  dos  fatos  denunciados,  o
representante não ratificou a ocorrência de apropriação previdenciária, tampouco foi capaz de
dizer se a suposta falta de repasse ao INSS teria ocorrido com outras pessoas. Não há indícios
mínimos de ocorrência do crime do art. 168-A do CP, limitando-se a representação formulada a
apenas  três  linhas  desfundamentadas  no  abaixo-assinado.  Os  extratos  apresentados  pela
Prefeitura,  ao  contrário,  indicam  que  os  repasses  previdenciários  ocorreram  regularmente.
Homologação do arquivamento.

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

554. Processo: 1.29.000.000124/2016-97 Voto: 8177/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  e  sonegação  de
contribuição previdenciária (CP, art. 168-A e 337-A). Ausência de constituição definitiva do crédito
tributário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Necessidade de esgotamento da
via  administrativa  para deflagração  da ação penal  (STF,  RHC 132706 AgR,  Rel.  Min.  Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, Dje 01/08/2016). Os Crimes de apropriação
indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo
portanto  a  constituição  definitiva  no  débito  tributário  perante  o  âmbito  administrativo  para
configurar-se como conduta típica (STJ, RHC 44.669/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 05/04/2016, Dje 18/04/2016). Outros precedentes: STF  HC 92002, Rel. Min. Celso de
Mello, Segunda Turma, julgado em 10/06/2008, Dje 19/09/2013; Inq 2537 AgR, Rel. Min. Marco
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, Dje 13/06/2008); STJ  RHC 36.704/SC, Rel. Min.
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Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/02/2016, Dje 26/02/2016; AgRg no Resp 1264697/SP,
Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  julgado  em  17/12/2015,  Dje  02/02/2016.
Homologação do arquivamento.

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

555. Processo: 1.29.000.000524/2016-01 Voto: 8447/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Informação encaminhada pela Polícia Federal.  Possíveis
crimes de aliciamento de mulheres para prostituição na Itália (CP, art. 149-A, V) e ocultação de
recursos obtidos com tal prática (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências  e  medidas  foram  adotadas  para  reunir  elementos  de  informação
relacionados à apuração dos delitos noticiados. Antecedentes criminais, informações do COAF a
respeito de possíveis movimentações financeiras atípicas, bem como frequência de saída dos
investigados  do  país,  não  apontaram  indício  que  pudesse  fundamentar  a  continuidade  das
investigações.  O  material  reunido  nos  autos  indica  que  não  houve  movimentação  financeira
suspeita por parte dos investigados. O patrimônio apurado está formalmente registrado em nome
deles, sem evidências da utilização de interpostas pessoas, situação que, somada a ausência de
outros elementos sem sentido contrário, não se coaduna com a elementar do tipo de lavagem,
pelo  qual  se  dissimula  e/ou  oculta  a  propriedade  de  bens  através  de  artifícios  fraudulentos.
Ausência  de  materialidade  delitiva.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

556. Processo: 1.29.000.001822/2016-18 Voto: 8742/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de ofício  encaminhado pelo MPT, em virtude de denúncia
registrada contra empresa, informando que haveria empregados recebendo seguro-desemprego
sem terem deixado de exercer  atividade laborativa no local.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Em resposta a procedimento investigatório criminal instaurado, não foi constado
nenhum trabalhador  sem o  respectivo  registro  em CTPS na  empresa,  tampouco percebendo
seguro-desemprego irregularmente no âmbito da empresa questionada. Ausência de elementos
probatórios mínimos aptos a dar início 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.

557. Processo: 1.29.000.002922/2016-53 Voto: 8505/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Tentativa de furto contra funcionário dos Correios. CP, art.  155 c/c art.  14, II.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Ausência de testemunhas ou vestígio
material  que  possam  auxiliar  na  descoberta  da  autoria  do  ilícito.  Inexistência  de  diligências
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capazes de modificar o panorama probatório. Homologação do arquivamento.

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

558. Processo: 1.29.000.003025/2016-67 Voto: 8523/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em virtude de ofícios enviados pela Corregedoria Regional de Polícia
Federal, no qual se relata a falta de justa causa para a instauração de inquérito policial em relação
aos fatos narrados.  O comunicante  relata  situações de ameaças (art.  147,  CP)  por  parte  de
suposta sociedade formada entre policias e criminosos, que iam a sua casa fazer cobranças de
dívidas que nunca teriam sido feitas pelo comunicante, além de desferir tiros contra a pessoa
dele.  O  comunicante  aduz,  ainda,  já  ter  procurado  o  MPF  outras  vezes  com  os  mesmos
problemas, mas que a situação persistia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não
se observa,  no caso em tela,  elementos mínimos que indiquem a real  ocorrência de conduta
criminosa,  haja  vista  a  amplitude  da  narrativa,  desconexão  entre  os  fatos  noticiados,  sem
indicação de datas, locais ou dados mais precisos que pudessem satisfazer minimamente um
juízo de plausibilidade. Percebe-se que o noticiante não confere consistência às suas alegações,
evidenciando um discurso demasiado incoerente. Ausência de indícios de autoria e materialidade.
Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  investigação.  Homologação  do
arquivamento.

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

559. Processo: 1.29.000.003424/2016-28 Voto: 8414/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato em razão da possível prestação de informações
falsas relativas ao padrão socioeconômico da família de beneficiário identificado no relatório de
fiscalização  da  CGU,  com  intuito  de  ingressar  ou  manter-se  no  Programa  Bolsa  Família
irregularmente (CP, art.  171, §3º).  Revisão de arquivamento (art.  62, IV,  LC 75/93).  Diligência
realizada constatou que o titular do benefício possuía em sua composição familiar pelo menos um
integrante aposentado ou pensionista em julho de 2012, o que resultaria,  em tese, renda per
capita superior à estabelecida na legislação do programa. No entanto, há notícia nos autos da
ocorrência do óbito do referido titular em 08/05/2014. Extinção da punibilidade (art. 107, I, CP).
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

560. Processo: 1.29.007.000036/2016-25 Voto: 8446/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Suposto  crime  de
apropriação indébita (CP, art. 168), ocorrido em 2011, 2012 e 2013, praticado pelo presidente de
colônia de pescadores situada no município de Cachoeira do Sul/RS. A representação restringe-
se ao fato de que teriam sido pagos benefícios de seguro-desemprego durante o período de
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defeso e que tais valores teriam sido apropriados indevidamente pelo presidente de colônia de
pescadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O benefício do seguro-defeso é
pago  diretamente  ao  pescador  artesanal,  que  se  habilita  perante  o  Ministério  do  Trabalho  e
Emprego após a apresentação dos documentos pertinentes, dentre eles atestado da colônia de
pescadores a qual estiver filiado. Não foram encontrados indícios de que os valores do referido
benefício teriam sido intermediados pelo presidente da colônia de pescadores, ou seja, não há
informação de que à época o Ministério do Trabalho e Emprego teria repassado os valores ao
investigado e ele teria se apropriado antes de entregar aos pescadores. O próprio representante
esclareceu que não havia repasse de valores de seguro-defeso para as colônias de pescadores,
bem como não houve elaboração de procuração ou qualquer documento que concedesse poderes
para o investigado receber tais valores. O MTE informou que não tem conhecimento de valores do
citado benefício serem pagos a intermediários. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento
que não gera coisa julgada,  podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de
novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

561. Processo: 1.29.011.000150/2016-96 Voto: 8238/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação ofertada por professora da Universidade
Federal  do Pampa/RS,  noticiando  possível  crime contra  honra  (CP,  art.  139),  alegando sofre
difamação  por  parte  de  alunas,  as  quais  dirigiram  reclamações  à  Ouvidoria  da  UNIPAMPA
solicitando  providências  acerca  de  situações  ocorridas  em  estágio  supervisionado  pela
representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As reclamações das alunas
foram dirigidas ao Setor de Corregedoria da universidade, dando ciência de algumas situações e
solicitando providências, não havendo dolo difamatório. O delito de difamar, além de constituído
pelo dolo, exige a finalidade de imputar fato ofensivo à reputação, o que não se verifica no caso
em tela. Atipicidade penal 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.

562. Processo: 1.29.012.000154/2016-64 Voto: 8265/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Indícios  de
irregularidades no requerimento de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.  A
segurada teria requerido aposentadoria em razão de exercício de atividade doméstica e rural, em
procedimentos  administrativos  distintos,  fundamentados  em  idêntico  período.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O exercício de atividades concomitantes não é vedado
pela  legislação  previdenciária  (art.  32  da  Lei  nº  8.213/91).  Considerando  a  declaração  da
empregadora,  a  beneficiária  prestava  serviços  como  empregada  doméstica  e  tal  informação
constava em ambos os procedimentos administrativos nos quais o benefício previdenciário foi
requerido. Não há que se falar em fraude, pois não há indícios de que a segurada tentou manter a
Autarquia em erro ou induzir a isso. Não houve recebimento duplicado de benefício. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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563. Processo: 1.29.014.000029/2013-91 Voto: 8330/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90).  Revisão  de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informação  da  Receita  Federal  de  que  as
fiscalizações  em  relação  aos  contribuintes  encontram-se  em  andamento.  Inexistência  de
lançamento definitivo do crédito tributário. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de  acordo  com  o  Enunciado  nº  24  da  Súmula
Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

564. Processo: 1.29.014.000273/2016-05 Voto: 8257/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação da Receita Federal de que não foram
encontradas  movimentações  realizadas  pela  empresa  que  motivassem  a  abertura  de
procedimento  fiscal.  Inexistência  de  lançamento  definitivo  do  de  crédito  tributário.  Crime  de
natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de
acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

565. Processo: 1.29.017.000154/2016-14 Voto: 8567/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CANOAS-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Manifestação apócrifa apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do
MPF, narrando suposto desvio milionário.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).
Condutas atribuídas de forma genérica e vaga, não havendo qualquer menção a fato concreto.
Manifestação sem a indicação de nenhum 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.

566. Processo: 1.30.001.001451/2015-54 Voto: 8248/2016 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.  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. Notícia da prática de crimes de homicídio e ocultação de cadáver pelo
representante, à época conscrito do Exército Brasileiro, em obediência a ordens de comandante
de Regimento de Cavalaria e Guarda, no ano de 1963. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). As informações carecem de verossimilhança e suporte probatório mínimo. Decurso do
tempo que  dificulta  a  identificação  dos  autores  intelectuais.  Inexistência  de  outras  diligências
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capazes de modificar o panorama probatório atual. Aplicação da Orientação n° 26/20161 da 2ª
CCR. 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.

567. Processo: 1.30.001.003670/2016-59 Voto: 8487/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima  feita  por  meio  da  Sala  de
Atendimento ao Cidadão. O representante narra suposta falência do Estado do Rio de Janeiro
decorrente  da  roubalheira  imposta  no  governo  do  ex-Governador,  através  de  desvios  que
supostamente  estariam escondidos  nas  empresas  de  valores  do  Rio  de  Janeiro.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A representação carece de dado ou indício concreto que
possibilite a atuação do parquet federal nesta seara. A narrativa cinge-se em alegações genéricas
da existência de irregularidades e supostos desvios de valores praticados pelo Governo do Estado
do Rio de Janeiro, desacompanhadas de provas. 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.

568. Processo: 1.30.001.004844/2012-77 Voto: 8480/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio praticado por agentes militares durante o período da ditadura militar. MÔNICA SUSANA
PINUS DE BINSTOCK desapareceu em 12/03/1980 quando desembarcou no Rio  de Janeiro,
Aeroporto  do  Galeão.  (Comissão  Nacional  da  Verdade,  Relatório,  Volume  3,  Mortos  e
Desaparecidos Políticos, p. 1950/1954). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A
Comissão de Direitos Humanos reconheceu que a morte ocorreu devido à repressão policial e por
ser ela perseguida política em razão de ser membro ativo de movimento militante que mantinha
resistência armada à ditadura militar. Entretanto, não há elementos suficientes de autoria delitiva,
seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade fática que envolve os crimes cometidos sob o
regime ditatorial. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento.

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

569. Processo: 1.30.001.004856/2012-00 Voto: 8536/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Justiça  de  Transição   Memória  e  Verdade.  Crime  de
homicídio praticado por agentes militares durante o período da ditadura militar. LUIZ PAULO DA
CRUZ  NUNES  era  estudante  de  medicina  na  UERJ  e  teria  desaparecido  de  uma  passeata
estudantil  em frente ao Hospital  Pedro Ernesto,  em 22/10/1968 na cidade do Rio de Janeiro,
quando policiais do DOPS teriam cercado e disparado contra os militantes, atingindo-o na cabeça,
causando seu falecimento no mesmo dia. (Comissão Nacional da Verdade, Relatório, Volume 3,
Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 252/253). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
A Comissão de Direitos Humanos reconheceu que a morte ocorreu devido à repressão policial e
por  ser  ele  perseguido  político  em  razão  de  ser  membro  ativo  de  movimento  militante  que
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mantinha  resistência  armada  à  ditadura  militar.  Entretanto,  não  há  elementos  suficientes  de
autoria delitiva, seja pelo decurso do tempo, seja pela dificuldade fática que envolve os crimes
cometidos sob o regime ditatorial. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

570. Processo: 1.33.000.001531/2016-99 Voto: 8524/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342).  A
sentença registra como suspeito o fato de as duas testemunhas participarem de um grupo de
discussão no Facebook. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A transcrição das
conversas  na  sentença  revela  apenas  a  intenção  de  prestar  depoimentos,  nada  havendo  de
deliberação quanto ao teor dos depoimentos. Ausência de indícios de má-fé ou vontade de prestar
declaração  falsa.  Dolo  não  evidenciado.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

571. Processo: 1.33.016.000062/2016-11 Voto: 8498/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime tipificado no art. 183 da Lei n° 9.472/97. Suposto funcionamento
de  rádio  clandestina  no  município  de  Ituporanga/SC  denominada  WhatsRadio.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a ANATEL informou que seus agente de
fiscalização realizaram diligência in loco no dia 04/08/2016, não tendo encontrado evidências da
execução clandestina do serviço de uso do espectro de radiofrequência. Informou, ainda, que a
veiculação  de  notícias  pela  WhatsRadio  é  efetuada  via  internet,  por  meio  do  aplicativo
WhatsRadio,  ambos  não  necessitando  de  autorização  para  seu  funcionamento.  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.

572. Processo: 1.34.004.000352/2016-67 Voto: 8319/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática do delito de incitação a crime,
cometido por meio de postagem realizada na rede social Facebook contra Ministro do Supremo
Tribunal Federal (CP, art. 286). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não se verifica
nas declarações feitas o elemento subjetivo da incitação ao crime, mas sim um forte teor de
protesto em face da situação política vivida no país. Além disso, os fatos objeto do presente feito
possuem os mesmos contornos dos já investigados na NF nº 1.16.000.001102/2016-01, a qual foi
arquivada, tendo em vista que eventual crime contra a honra exige a representação do ofendido
para iniciar a persecução penal. Aplicação do Enunciado nº 57 (princípio do ne bis in idem). Falta
de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

573. Processo: 1.34.015.000029/2016-64 Voto: 8256/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90)  e  sonegação  de
contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Informação da Receita Federal da inexistência de procedimento fiscal em face dos
investigados.  Inexistência  de lançamento definitivo  do de crédito tributário.  Crime de natureza
material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

574. Processo: 1.36.001.000050/2016-44 Voto: 8388/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denúncia  anônima  formulada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
informando que um servidor  do INCRA teria divulgado dados sigilosos de denúncia feita pelo
representante  a  respeito  de  invasão  e  comercialização  de  lotes  no  P.A.  Água  Branca.  Tal
divulgação teria colocado em risco sua integridade física, pois vem sofrendo ameaças por parte
dos denunciados.  Informa,  ainda,  que tal  atitude teria motivação política,  já que ambos eram
candidatos a vereador no Município de Nova Olinda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Foi expedido ofício ao representante solicitando a retirada do sigilo sobre seus dados, de
modo a possibilitar a requisição ao INCRA de cópia da denúncia lá apresentada, a fim de revelar
os possíveis responsáveis pela divulgação de sua identidade. No entanto, o representante não foi
localizado, restando frustrada sua identificação. O esclarecimento dos fatos dependia do acesso à
notícia  formulada  na  unidade  do  INCRA,  cuja  informação  deveria  ser  prestada  pelo
representante/interessado. Não é possível prosseguir com as diligências sem revelar a autoria do
representante.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

575. Processo: 1.00.000.013994/2015-63 Voto: 8228/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

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

Ementa: AÇÃO PENAL.  DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTO NO ART.
334, CAPUT, C/C ART. 288, AMBOS DO CP E ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. ABSOLVIÇÃO DOS
AGENTES  EM  RELAÇÃO  AOS  CRIMES  CONEXOS  AO  CONTRABANDO.  DIVERGÊNCIA
RELACIONADA AO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PARA O OFERECIMENTO DA
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  RECUSA  MINISTERIAL.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA.

220



Ata da 668ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00025728/2017

DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  POSSÍVEL  OFERECIMENTO  DA
PROPOSTA. 1. Ação Penal em que os investigados foram denunciados pela prática dos crimes
previstos nos artigos 334, caput, c/c 288, ambos do CP, e art. 183 da Lei nº 9.472/97. 2. Em
primeiro  grau  de  jurisdição,  após  a  condenação  dos  réus  pelo  cometimento  do  crime  de
contrabando (art. 334, do CP), o órgão ministerial atuante junto no primeiro grau declinou não
oferecer proposta de suspensão condicional do processo, pois as circunstâncias fáticas indicavam
que os acusados pertenciam a grupo organizado criminal. Por outro lado, conforme informação
dos autos, a Procuradoria Regional da República reputou cabível o benefício previsto no art. 89 da
Lei nº 9.099/95. 3. O Procurador da República oficiante destacou que a questão já havia sido
analisada por ele em sede de contrarrazões de apelação, ocasião em que deixou de oferecer o
referido benefício diante das circunstâncias fáticas que indicavam que os acusados pertenciam a
grupo organizado criminal. 4. O TRF4, considerando a divergência entre os órgãos do Ministério
Público Federal de primeira e segunda instâncias no tocante à possibilidade de oferecimento de
proposta de suspensão condicional do processo, decidiu formular questão de ordem e solvê-la no
sentido de determinar a remessa dos autos a esta 2CCR, com fulcro no art. 28 do CPP. 5. O art.
89 da Lei nº 9.099/95 e o art.  77 do CP estabelecem requisitos objetivos e subjetivos para o
deferimento do benefício  de suspensão condicional do processo. O primeiro requisito objetivo
consiste  na  pena  mínima  cominada  ao  crime,  que  não  pode  superar  01  (um)  ano,  estando
preenchido no presente caso. 6. Os demais requisitos são: a) inexistência de processo em curso;
b) inexistência de condenação anterior por crime; c) que o condenado não seja reincidente em
crime doloso;  e,  por  fim,  d) requisito  de ordem subjetiva:  a culpabilidade,  os antecedentes,  a
conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a
concessão do benefício. 7. Na hipótese dos autos, a fundamentação utilizada pelo il. Procurador
da República atuante junto ao primeiro grau não se alia com as circunstâncias fáticas, visto que,
conforme informado pelo TRF4, os réus foram absolvidos do crime de quadrilha que lhes era
imputado (art. 288 do CP). Assim, eles efetivamente preenchem o requisito objetivo para obtenção
do benefício processual previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95. 8. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para, caso preenchidos os requisitos subjetivos para a concessão da
suspensão condicional do processo, ofereça o referido benefício ao acusado.

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
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

576. Processo: PR/SP-3000.2015.003101-9-INQ Voto: 8741/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Determinada empresa inscrita sob falso CGC/MF, conforme verificação junto ao
portal da Receita Federal, estaria atuando como instituição financeira, ao conceder empréstimos
para  pessoas  negativadas  ante  o  pagamento  prévio  de  valores  correspondentes  a  taxas  de
despesas  de  Correios  e  cartório.  Possível  prática  de  crime  contra  o  sistema  financeiro  (Lei
7.492/86).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Diligências
investigatórias para apurar crime contra o sistema financeiro. Constata-se que não há qualquer
atividade típica de instituição financeira, como, por exemplo, captação e empréstimo de valores,
ao contrário, apenas obtenção pura e simples de vantagem indevida mediante fraude, fundada na
utilização ilícita do nome de empresas. No caso, os tomadores é que faziam o pagamento para a
obtenção de empréstimo, não havendo notícia de que tenha existido a entrega de valores pela
empresa, o que reforça o entendimento de que se trata de uma fraude (CP, art.  171). Foram
constatados, ainda, erros grosseiros de linguagem. Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de
particular. 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
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Estadual.

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

577. Processo: JF/BSQ/SC-5001402-
09.2016.4.04.7215-INQ - Eletrônico 

Voto: 8380/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
BRUSQUE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  arts.  168,  §  1º,  II).  Sócia  de
empresa executada teria deixado de efetuar depósitos em conta corrente vinculada ao Juízo na
execução  fiscal,  referente  ao  percentual  de  3%  sobre  o  faturamento  penhorado.  MPF:
Arquivamento em razão da atipicidade da conduta. Discordância do Magistrado. Art. 28 do CPP.
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, art.  774).  Ausência de previsão de
cumulação da sanção civil com a penal. Fato que configura mero ilícito civil. Precedente: STJ, HC
102.173/SP, Primeira Turma, DJe 06/10/2008, voto do Min. Teori  Albino Zavascki:  Neste caso,
apesar de haver 'depositário judicial', a penhora é sobre faturamento, o que significa dizer que não
há propriamente depósito. É uma penhora atípica. É diferente. É comum se fazer confusão entre
penhora de depósito em dinheiro,  em conta corrente,  e penhora de faturamento.  Penhora de
faturamento é penhora sobre ingressos futuros. Assim sendo, o encargo de reter futuros ingressos
de recursos não é o mesmo que encargo de fiel depositário, pois no momento em que há a
designação  não  existe  depósito  algum.  Atipicidade  da  conduta  narrada.  Homologação  do
arquivamento.

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

578. Processo: JFCE/IGU-0000149-
84.2016.4.05.8107-INQ

Voto: 8186/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL NO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE IGUATU

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência. Lei nº 9.472/97, art. 183. Rádio comunitária situada em município do
interior do Ceará que operava com frequência de 92,1 MHz, com potência aproximada de 25
Watts. MPF: Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância tendo em vista a
mínima  ofensividade  da  conduta,  destacando  que  o  investigado  já  responde  no  âmbito
administrativo  pela  exploração  não  autorizada  de  radiodifusão.  Discordância  do  magistrado.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Rádio comunitária operada na cidade de
Piquet  Carneiro/CE,  com  transmissores  de  potência  aproximada  de  25  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.  Subsidiariedade  do  direito  penal.  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.
Falta de justa causa para a persecução penal. Insistência no arquivamento.

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

579. Processo: JF/CE-0004123-24.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8431/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ
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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) e
falsidade ideológica (CP, art. 299). Inserção fraudulenta de empregados fantasmas na Relação
Anual  de Informações Sociais   RAIS com o intuito  de levantar  os valores referentes ao PIS,
administrados  pela  CAIXA.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Foram
empreendidas  diversas  diligências  a  fim  de  colher  indícios  mínimos  de  autoria.  O  possível
suspeito  não  foi  localizado  e  não  foi  possível  a  colheita  de  outros  dados  que  pudessem
individualizá-lo. Oficiada, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Ceará informou
que no ano de 2007 não era possível a identificação do responsável pelas informações e que
todos  os  empregados  efetivamente  receberam  o  PIS.  Determinação  da  oitiva  de  todos  os
beneficiários.  Constatou-se a  ausência  de dolo  dos empregados fantasmas que  receberam o
benefício, uma vez que os depoimentos foram uníssonos no sentido de que foram induzidos em
erro supostamente pelo suspeito não localizado. Outro fato que corrobora a boa-fé dos envolvidos
foi o ingresso em juízo de alguns pescadores para conseguir  receber o seguro defeso a que
faziam jus e não receberam por estarem atrelados indevidamente à empresa. Fatos ocorridos há
mais de 9 anos. Ausência de indícios mínimos de autoria. Esgotamento das diligências. Aplicação
da Orientação nº 26 da 2ª CCR/MPF1. Homologação do arquivamento.

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

580. Processo: JF/CE-0004549-65.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 8436/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  CP,  ART.  297.
INSERÇÃO  DE  DECLARAÇÃO  FALSA.  DECLARAÇÃO  DE  BONS  ANTECEDENTES.  MPF:
DOCUMENTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO POSTERIOR. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. DECLARAÇÃO QUE FAZ PROVA POR SI MESMA.
AVERIGUAÇÃO ULTERIOR DESNECESSÁRIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se de Inquérito
Policial instaurado para apurar possível crime de falsidade ideológica, descrito no art. 299 do CP,
por parte de investigado que teria feito declaração falsa à Caixa Econômica Federal, quando da
entrega  da  documentação  necessária  para  viabilizar  a  posse  em  concurso  público.  2.  O
Procurador  Regional  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  do  feito,  por  entender
atípica  a  conduta,  uma  vez  que  o  documento  apresentado  pelo  investigado  era  sujeito  à
verificação. Discordância do magistrado. 3. O Juízo da Vara Federal de São Mateus/ES discordou
das razões ministeriais, encaminhando os autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c
o  art.  62,  IV,  da  LC nº  75/93.  4.  No  presente  caso,  verifica-se  que,  uma vez  afirmado  pelo
candidato  que  possuía  bons  antecedentes  em  2008,  a  Caixa  procedeu  à  contratação  do
investigado,  sem  realizar  qualquer  confirmação  das  informações,  vindo  a  falsidade  à  tona
somente em 2015 (7 anos após a declaração falsa),  fato que demonstra a potencialidade da
falsidade. 5. Não se afigura viável afirmar que a declaração feita pelo investigado estaria sujeita à
verificação quanto à autenticidade. Isso porque, tal documento, como se sabe, tem a possibilidade
de produzir prova sem necessidade de outras averiguações (RHC nº 42.599/SP, 5ª Turma, Min.
Jorge Mussi,  DJe: 19/02/2014). 6. Não se deve atribuir ao ente público a responsabilidade de
conferir todos os documentos apresentados pelos candidatos a fim de verificar eventual falsidade,
razão  pela  qual  a  Administração  Pública  solicita  ao  candidato  a  apresentação  de  diversas
declarações  para  otimizar  a  prestação  do  serviço  público.  7.  Aparente,  pois,  na  hipótese,  o
especial  fim  de  agir  consistente  na  vontade  de  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente
relevante. 8. Designação de outro membro para prosseguir 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.
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581. Processo: JF/CE-0004770-19.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 8227/2016 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 do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c o art. 40,
I,  da Lei  nº  11.343/06),  em virtude da apreensão,  em 13/02/2014,  pela  Alfândega da Receita
Federal do Brasil em São Paulo, de um pacote contendo substância entorpecente, o qual havia
sido postado na cidade de Fortaleza/CE, com destino à China. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Confecção de laudo pericial. Identificação da substância apreendida como
cocaína.  Realização de diligências tendentes a identificar o autor  do envio  da droga. Não foi
possível localizar o endereço constante da postagem e nem havia qualquer antecedente criminal
registrado no nome do suposto remetente que pudesse levar a polícia à localização do indivíduo.
Em razão do decurso do tempo o sistema de segurança da agência não manteve as imagens
captadas. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado informou que, em consulta ao sistema de
informações penitenciárias  SISPEN, a titular da linha não consta registrada como visitante de
nenhum preso. Ouvida, a titular da linha informou que o número é utilizado por sua filha menor e
que nunca foi presa ou processada. Esgotamento das diligências. Aplicação da Orientação nº 26
da 2ª CCR/MPF. Ausência de indícios mínimos de autoria. Inexistência de diligências capazes de
alterar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

582. Processo: JF/CE-0010843-70.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 8214/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostas irregularidades na execução de convênio vinculado ao Programa de
Aquisição  de  Alimentos   PPA,  o  qual  foi  suspenso  tão  logo  detectadas  as  referidas
desconformidades. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Após a realização de diversas
diligências, como a oitiva da CONAB/CE e dos supostos envolvidos, constatou-se que a CONAB
considerou  saneadas  as  irregularidades  objeto  do  Processo  Administrativo,  ressaltando  o
Superintendente que, além do saneamento das impropriedades, não houve nenhum prejuízo ao
erário  a  partir  dos  fatos  em  comento.  Ausência  de  punição  administrativa,  não  ocorrendo  o
cancelamento  do  projeto,  mas  somente  a  suspensão  para  a  correção  das  falhas  em  sua
execução. Nenhuma declaração prestada à Autoridade Policial apontou eventual conduta dolosa,
com o fim de causar prejuízo ao erário, por parte dos envolvidos. Inexistência de fraude contra a
CONAB. Irregularidades que não excederam as fronteiras do Direito Administrativo,  não tendo
havido punição administrativa, tendo em vista tratarem-se de irregularidade sanáveis. Inexistência
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

583. Processo: JF-FRA-0002952-33.2014.4.03.6113-
INQ

Voto: 8323/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO NA FORMA TENTADA (CP, ART. 171,
§3º  C/C  ART.  14).  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  AUSÊNCIA  DE  DOLO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS.
APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  Nº  69.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  AO  PROCURADOR  DA
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REPÚBLICA OFICIANTE PARA O PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º
c/c art. 14), na forma tentada, por J. M. e N. S., uma vez que, segundo restou apurado, J. M. teria
ajuizado ação para concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com base em
vínculo empregatício fraudulento com a empresa de N. S., sua esposa. 2. Consta dos autos que
embora o laudo médico pericial tenha comprovado que J.M. era portador de incapacidade total e
permanente, o magistrado considerou que os demais requisitos legais não estavam preenchidos,
destacando que o laudo constatou a incapacidade a partir  de 18/02/2013, desconsiderando o
vínculo empregatício invocado com a empresa pertencente à N. S., uma vez que foi registrado no
momento em que o pretenso beneficiário já estava incapacitado. 3. Certidão de óbito de J. M.,
razão pela qual foi declarada extinta sua punibilidade. A investigação, contudo, prossegue contra
N. S. 4. Ao ser ouvida, a investigada afirmou apenas ter fornecido seus dados para a abertura da
empresa, afirmando que seu marido falecido era o responsável pela gerência e administração do
negócio.  Salientou  não  possuir  informação sobre  a  situação  de  seu  marido  perante  o  INSS,
afirmando ter assinado sua carteira de trabalho no nome da sua empresa. 5. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  por  entender  ausentes  elementos
concretos de que o ato fraudulento tenha sido praticado pela investigada, uma vez que seu marido
seria o responsável pela administração da empresa, tendo a investigada apenas fornecido seus
dados a ele. Discordância do magistrado. 6. Não há como presumir como verdadeira a afirmação
da investigada sem antes proceder à realização de diligências hábeis a comprovar o alegado,
revelando-se necessário sanar as contradições existentes nos autos, como por exemplo, a razão
pela qual a investigada não registrou seu esposo como gerente da empresa ou por que João
somente figurou como empregado da empresa em 2013, apesar de a empresa estar constituída
desde 2001. 7. Some-se a isso o fato de não restar comprovada a alegação de J.M. de que
exerceria  de forma exclusiva a administração da empresa,  sendo necessária  a realização de
diligência junto à JUCESP para a obtenção dos atos societários a fim de que se verifique a quem
realmente incumbiam os atos de gerência da empresa. 8. Em atenção ao disposto no Enunciado
nº 69 da 2ª CCR, determina-se a devolução dos autos ao Procurador da República oficiante para
a continuidade das 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.

584. Processo: JF/JFA-0008717-20.2016.4.01.3801-
INQ

Voto: 8735/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

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.  MPF:  Promoção  de  arquivamento  fundada  no  princípio  da  insignificância.
Discordância do magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 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,  conforme boletim  de  ocorrência,  foram apreendidos  apenas 22  (vinte  e  dois)
maços de  cigarros  de  origem estrangeira,  o  que,  excepcionalmente,  impõe reconhecer  como
insignificante a conduta investigada. Ausência de reiteração. 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.

585. Processo: JF/MG-0003221-13.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 8350/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Informações  falsas  com  a  finalidade  de  obter  Declaração  de  Aptidão  ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  PRONAF. MPF: Ausência de dolo
da investigada. Discordância do magistrado, ao argumento de que a aferição do dolo somente
poderá ser comprovada após ampla dilação probatória. CPP, art. 28. Ao ser ouvida, a investigada
esclareceu  que  tinha  conhecimento  de  que  seu  marido  agricultor  obteve  uma  DAP visando
contrair financiamento do PRONAF e confirmou que compareceu à EMATER com seu marido,
todavia não foi entrevistada por qualquer técnico quando lá esteve. Ressaltou não não ter obtido
qualquer informação da EMATER sobre as regras para a obtenção da DAP, sobretudo quanto à
composição da renda familiar. O marido da investigada, por sua vez, esclareceu que realmente
solicitou a DAP, confirmando ter realizado entrevista na EMATER, ressaltando ter prestado todas
as informações corretas, principalmente quanto a sua renda e de sua esposa, ora investigada,
alegando que à época em que a DAP foi solicitada ela não trabalhava. Por fim, afirmou ter quitado
todas as parcelas e salientou que a EMATER realizou a fiscalização da aplicação desses valores,
além  da  fiscalização  do  Banco  do  Brasil.  Ao  serem  ouvidos,  os  funcionários  da  EMATER
aduziram, em síntese, ter realizado os procedimentos de forma correta. Constata-se dos autos
que as irregularidades se deram mais em razão da desorganização administrativa, nas quais não
se verifica  o  dolo  de cometimento  de fraude.  Inexistência  de justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

586. Processo: JF/MT-0017439-19.2015.4.01.3400-
INQ

Voto: 8535/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO (CP, ART. 296, §1º, III).
CRIAÇÃO  DE  PÁGINA EM  REDE  SOCIAL EM  REFERÊNCIA À  POLÍCIA FEDERAL.  MPF:
ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE
APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIMENTO  DAS  INVESTIGAÇÕES.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  a  partir
memorando encaminhando pelo departamento da Polícia Federal para apurar a suposta prática
do crime previsto no art. 296, §1º, III, do Código Penal e artigo 26 da Lei 7.170/83, tendo em vista
a veiculação do símbolo da Polícia Federal sem autorização e supostas ofensas à honra da ex-
Presidente da República. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento dos
autos, aduzindo que embora reprovável,  a utilização dos distintivos da Polícia Federal em três
postagens, bem como a utilização da nomenclatura da página Polícia Federal em Crise não tem o
condão de ludibriar terceiros, de modo a incutir no particular a informação de que aquela página
seria  oficial.  Acrescentando  que  as  mensagens  possuem  o  nítido  propósito  de  manifestar  a
opinião do usuário a respeito da instituição, não havendo qualquer indício de que o investigado
tinha a intenção de conferir a aparência de oficialidade, apta a induzir em erro outras pessoas e
gerar  lesão  à  fé  pública.  3.  O Juiz  Federal  discordou  das  razões ministeriais,  ressaltando  a
necessidade de prosseguimento da persecução penal, por não ser possível concluir pela ausência
de indício de que o investigado tinha a intenção de conferir  aparência de oficialidade, apta a
induzir em erros outras pessoas e gerar lesão à fé pública. 4. No atual estágio da persecução
criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou
da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. Conforme se depreende dos autos, a página
não foi criada apenas para manifestar a opinião do criador a respeito da instituição, ao contrário,
verifica-se o nítido caráter de denegrir a imagem dos Policiais Federais, muitas vezes acusando-
os de serem corruptos e agirem de forma contrária às diretrizes da corporação, vinculando o
símbolo público a práticas contrárias às diretrizes do órgão. 6. A consumação do crime previsto no
art. 296, §1, III do CP se dá com a simples alteração, falsificação ou uso indevido do símbolo da
Administração Pública, independentemente do resultado naturalístico, uma vez que se trata de
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crime formal e embora a Procuradora da República oficiante tenha aduzido não haver, no caso,
conduta que possua potencialidade de causar dano, tal fato não restou evidente. 7. O memorando
que  ensejou  a  instauração  do  presente  procedimento  cita,  inclusive,  que  em  determinadas
postagens há propagandas eleitorais com a utilização do emblema da Polícia Federal, o que além
de ser dissonante das diretrizes do órgão, ainda pode levar eleitores a erro, pois gera a presunção
errada de um apoio institucional. 8. Quanto à exposição de montagem de foto ofensiva à imagem
da  ex-Presidente  da  República,  fato  que  poderia  configurar  crime  contra  a  honra,  acolho  a
manifestação da Procuradora da República oficiante de que ausente requisito necessário para o
prosseguimento da persecução, tendo em vista que a apuração do referido crime depende de
requisição do Ministro da Justiça (CP, art. 145, parágrafo único), o que não houve no caso. 9.
Designação de outro membro do MPF, para prosseguimento das investigações, em relação ao
crime previsto no art. 296, §1º, II.

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.

587. Processo: JF/PR/LON-5000538-
31.2016.4.04.7001-IP - Eletrônico 

Voto: 8384/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LONDRINA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Representante  legal  de
sociedade  empresária  executada  teria  sido  intimada  para  que  apresentasse  documentos  que
comprovassem o cumprimento dos depósitos mensais da quantia de 5% do faturamento obtido
pela empresa executada e juntasse os documentos que demonstrassem seu faturamento (receita
bruta  mensal),  contudo,  quedou-se  inerte.  MPF:  Arquivamento  em  razão  da  atipicidade  da
conduta.  Discordância  do Magistrado.  Art.  28 do CPP.  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, art.  774). Cumulação que impede a caracterização do crime de
desobediência. 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.
Precedente  da  2ª  CCR:  0001207-65.2016.4.03.6107,  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.

588. Processo: JFRS/SLI-5002786-
43.2016.4.04.7106-RPCR - Eletrônico

Voto: 8569/2016 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. 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.  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 mercadorias 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 razão da presença de reiteração delitiva. 3. A Informação Fiscal
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apontou a ilusão de R$ 868,32 (oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) a título
de tributos federais (IPI e II). Notícia de diversas 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.

589. Processo: JFRS/SMA-5006870-
36.2015.4.04.7102-PIMP - Eletrônico 

Voto: 8205/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTA MARIA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  desacato  (CP,  art.  331).  Notícia  de  que  a
investigada teria desacatado mesários por ocasião do 2º turno das eleições do processo eleitoral
de 2014. MPF requereu o arquivamento do feito por entender ausente o dolo. Discordância do
magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Em análise aos autos, a 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão, à época, deliberou pelo prosseguimento do feito. Pedido de
Reconsideração, uma vez que a análise dos autos feita pela 2ª CCR no âmbito do art. 28 CPP
contava tão somente com a petição de arquivamento do MPF e a decisão de discordância do
juízo, uma vez que não estavam escaneados nos autos (em razão de dispensa legal/regimental
do TRF 4ª Região) a notícia de fato que contém a integralidade das provas produzidas. Remessa
da integralidade dos autos. Em análise dos autos, bem como dos depoimentos dos envolvidos,
verifica-se que a investigada encontrava-se sob forte descontrole emocional, apresentando sinais
de confusão, percebidos por todos que de algum modo tiveram contato com ela. Atitude e uso de
palavra grosseira por parte da investigada, que não aparentou ter a finalidade de ultrajar, mas sim
ocorridos em decorrência de sua instabilidade emocional. Falta de justa causa para continuidade
da 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.

590. Processo: JF/SP-0000609-54.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 8187/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: expressamente proíbe a importação da cannabis sativa (maconha) in natura, e suas partes, nas
quais decerto se incluem as sementes. 11. Todas essas normas legais indicam que a semente de
maconha é mercadoria de importação proibida, o que configura, em tese, o crime de contrabando.
A relação é de generalidade com os crimes da Lei de Drogas, sendo inaceitável reduzir a conduta
de quem importa sementes a um ante factum impunível (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 12.
No caso, tanto a materialidade, quanto a autoria, restam incontroversas. Ao realizar diligências, a
Polícia Federal averiguou o seguinte: nos bancos de dados consultados não foram encontrados
qualquer registro de envolvimento da investigada com uso ou tráfico de entorpecentes, que não
há qualquer registro de envolvimento da investigada com entorpecentes, bem como não existe
movimentação suspeita na residência da investigada (fls 35-apenso). 13. Ao contrário do que vêm
julgando os Tribunais Superiores, adoto o entendimento de que o Princípio da Insignificância pode
ser  aplicado sem restrição aos  crimes não violentos,  especialmente  em relação ao  crime de
contrabando,  observadas  as  peculiaridades  do  caso  concreto.  14.  Diante  da  quantidade  das
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sementes importadas e das condições pessoais do autor do fato, considero aplicável ao caso o
princípio  da  insignificância  (Orientação  nº  30  da  2ª  CCR).  15.  Insistência  no
arquivamento.INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I,
C/C  ART.  40,  INCISO  I,  AMBOS  DA LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE
MACONHA. MPF: ARQUIVAMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE SEMENTES, QUE PERMITE
O  ENQUADRAMENTO  DA  CONDUTA  NO  ART.  334-A  (CONTRABANDO).  APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquéritos policiais instaurados para apurar suposto crime de tráfico internacional de drogas (Lei
11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c artigo 40, inciso I), tendo em vista que no dia 25/11/2013
foram  apreendidas  15  sementes  de  Cannabis  sativa  (maconha),  oriundas  da  Holanda.2.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito, com fundamento na
aplicação do princípio da insignificância quanto a eventual crime de contrabando (ante a pequena
quantidade de sementes importadas). Discordância do magistrado (art. 28 do CPP). 3. A semente
de  cannabis  sativa  (maconha),  ainda  que  não  apresente  em  sua  composição  a  substância
tetrahidrocannabiol (THC), é insumo vegetal, ou seja, é matéria-prima destinada à preparação da
maconha, substância entorpecente de uso proibido no país, conforme o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, dado que a germinação da mesma é etapa inicial do crescimento da planta
cuja folha originará a droga. 4. Extrai-se da Lei nº.11.343/06 que adquirir  ou importar matéria
prima ou insumo de substância entorpecente proibida somente é tipificado para fins de tráfico,
conforme art. 33, §1º, incisos I e II, no qual há previsão, inclusive, para o cultivador, semeador ou
colhedor. 5. No art. 28 da Lei nº.11.343/06, o legislador infraconstitucional não incluiu como objeto
material do delito a matéria-prima ou insumo de substância entorpecente, mas, tão somente, a
droga  ou  planta,  conforme  caput  e  §1º,  respectivamente.  Trata-se,  na  realidade,  de  silêncio
eloquente do legislador,  que dentro da sua conformação político-legislativa,  optou por  alçar  à
tipicidade para fins de uso tal objeto material do delito de tráfico de entorpecentes, excluindo o
usuário que adquire a matéria prima ou insumo para preparar ou cultivar a droga. 6. Afastada a
norma especial, é possível atrair a incidência do previsto no art. 334-A (contrabando) do CP, uma
vez  que  as  sementes  estariam  subsumidas  ao  conceito  de  mercadoria  proibida.  7.  A União
Federal editou regulamento próprio para a comercialização de sementes e mudas. As exigências
legais vão da prévia autorização do Ministério da Agricultura para se importar sementes e mudas,
devidamente  listadas  no  Registro  Nacional  de  Cultivares  (RNC),  à  inscrição  do  pretenso
importador, pessoa física ou jurídica, no Registro Nacional de Sementes e Mudas  RENASEM. No
mesmo sentido é a Lei nº 10.711/2003 e do artigo 2º da Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA.
Mudas   RENASEM.  No  mesmo sentido  é  a  Lei  nº  10.711/2003  e  do  artigo  2º  da  Instrução
Normativa  nº  50/2006  do  MAPA.  8.  O  artigo  41  da  Lei  10.711/2003,  veda  a  produção,  o
beneficiamento, o armazenamento, a análise, o comércio, o transporte e a utilização de sementes
e mudas em desacordo com a lei e sua regulamentação. O referido regulamento foi aprovado pelo
Decreto nº 5.153, de 2004, que expressamente estabeleceu (art. 178, inciso V) a proibição da
produção,  armazenamento,  reembalagem,  comércio  e  o  transporte  de  sementes  de  espécies
nocivas proibidas. 9. A Portaria nº 344/98 do Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, em seu Anexo I, Listas E e F, arrola a cannabis sativa linneu como planta que pode gerar
substância entorpecente de uso proibido (art 1o., anexo I Lista E e F) e o THC como substância
psicotrópica de uso proscrito. 10. A Resolução RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução
RDC N° 66, de 18 de março de 2016 habilita, excepcionalmente, pessoas portadoras de doença
graves,  que  sofrem  de  convulsão,  a  importarem  produtos  à  base  da  substância  Canabidiol,
também advinda da planta cannabis sativa (maconha). Em contrapartida, a norma expressamente
proíbe a importação da cannabis sativa (maconha) in natura, e suas partes, nas quais decerto se
incluem as sementes.  11.  Todas essas normas legais  indicam que a semente de maconha é
mercadoria de importação proibida, o que configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é
de generalidade com os crimes da Lei de Drogas, sendo inaceitável reduzir a conduta de quem
importa sementes a um ante factum impunível (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 12. No caso,
tanto a materialidade, quanto a autoria, restam incontroversas. Ao realizar diligências, a Polícia
Federal averiguou o seguinte: nos bancos de dados consultados não foram encontrados qualquer
registro  de  envolvimento  da  investigada  com  uso  ou  tráfico  de  entorpecentes,  que  não  há
qualquer  registro  de  envolvimento  da  investigada  com entorpecentes,  bem  como  não  existe
movimentação suspeita na residência da investigada (fls 35-apenso). 13. Ao contrário do que vêm
julgando os Tribunais Superiores, adoto o entendimento de que o Princípio da Insignificância pode
ser  aplicado sem restrição aos  crimes não violentos,  especialmente  em relação ao  crime de
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contrabando,  observadas  as  peculiaridades  do  caso  concreto.  14.  Diante  da  quantidade  das
sementes importadas e das condições pessoais do autor do fato, considero aplicável ao caso o
princípio da insignificância (Orientação nº 30 da 2ª CCR). 15. Insistência no arquivamento.

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

591. Processo: JF/SP-0000863-56.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 8185/2016 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.  CRIME  DE  MOEDA FALSA.  CP,  ART.  289.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  moeda  falsa,
previsto no art. 289, do Código Penal. 2. Consta dos autos que a polícia militar foi acionada para
averiguar veículos trafegando em alta velocidade e, ao abordar os motoristas, os policiais notaram
que o investigado se distanciou do veículo e teria descartado algo no muro ali  localizado. Ao
realizarem vistoria no local,  os policiais encontraram 04 cédulas de R$ 50,00 falsificadas.  Em
depoimento, o investigado afirmou desconhecer a procedência das notas, bem como negou que
teria realizado o descarte. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, por entender que constata-se ser impossível apurar a origem das cédulas falsas, visto que a
narrativa dos policiais, por si só, não constitui elemento suficiente para a comprovação da autoria
delitiva,  inexistindo,  nos autos,  outro subsídio fático que demonstre que o investigado de fato
descartou  as  cédulas  falsas  naquele  local.  4.  Discordância  do  Magistrado,  tendo  em vista  o
depoimento prestado pelos policiais militares.  5.  No atual  estágio da persecução criminal,  em
decorrência  do  princípio  do in  dubio  pro  societate,  apenas seria  admitido o  arquivamento do
inquérito policial se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após
esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade.  6.  Em depoimento
prestado  perante  a  autoridade  policial,  questionado  acerca  da  vida  pregressa,  o  investigado
informou que já teria sido processado uma vez pelo crime do art. 289, II do CP, ou seja, pelo
mesmo delito analisado neste procedimento. 7. Não há dúvida acerca da materialidade do delito,
pois  as  notas  de R$ 50,00 (cinquenta  reais)  apreendidas  são falsas,  conforme laudo  pericial
acostado aos autos. 8. Se, de fato, o investigado não cometeu ilícito penal, a sentença o dirá após
o normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação acerca da prática do crime, somente
poderá  ser  demonstrada  no  curso  da  instrução  criminal,  quando  se  oportunizará  a  completa
produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 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.

592. Processo: JF-SP-0005973-75.2012.4.03.6181-
INQ

Voto: 8192/2016 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
mercadorias desacompanhados da documentação necessária que comprovasse a regularidade
da  importação.  Ilusão  no  pagamento  de  tributos  calculados  no  valor  de  R$  1.833,50  (mil
oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).  Promoção de arquivamento fundada no
princípio da insignificância. Discordância do Magistrado (CPP, art. 28). Ausência de reiteração da
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conduta delitiva. 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.

593. Processo: JF/SP-0008995-31.2015.4.03.6119-
INQ

Voto: 8428/2016 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.  CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (ART.  22,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  DA LEI  7.492/86)  USO DE DOCUMENTO FALSO  (CP,  ART.  304).  OBTENÇÃO DE
FINANCIAMENTO  MEDIANTE  FRAUDE.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  RECONHECIMENTO  DE  CONEXÃO
INSTRUMENTAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
INVESTIGAÇÃO EM NITERÓI. 1. Denúncia ofertada em desfavor de cidadão chinês, pela prática
do crime previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, tendo em vista a notícia de que o
denunciado tentou promover, sem autorização e sem declaração à Receita Federal, a saída de
US$ 17.400,00 do país, ao tentar embarcar em voo com destino final à Shangai/China. Tal intento
não foi possível, pois, ao tentar embarcar, o setor de imigração da Polícia Federal constatou a
falsidade do documento apresentado (CP, art. 304). 2. Além da denúncia pelo crime de evasão de
divisas, o Procurador da República oficiante declinou em relação ao crime de uso de documento
falso (CP, art. 304), por entender que o crime não guarda conexão com o crime contra o sistema
financeiro, razão pela qual não deve tramitar perante a Vara Especializada. 3. Discordância do
magistrado, tendo em vista a conexão entre os crimes. 4. Conforme entendimento doutrinário, na
conexão denominada probatória (art. 76, III, do CPP), a reunião dos processos ocorrerá com o
objetivo de facilitar  a  produção da prova,  bem como para melhor  instrumentalizar  o Juiz  das
infrações penais assim reunidas. 5. No caso em análise, verifica-se que há conexão instrumental
entre o crime de uso de documento falso e o crime de evasão de divisas (objeto da denúncia), o
qual só foi descoberto em razão da constatação da falsidade do documento. Ademais, como bem
ressaltou o magistrado, haverá claro aproveitamento de provas, sendo certo que a reunião dos
crimes é medida de economia processual, porquanto evita a repetição da produção de provas e
diminui os gastos do uso da máquina estatal. Precedente 2ª CCR: 0008406-81.2013.4.02.5102,
Sessão 665, 07/11/2016, Unânime. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para aditar a denúncia, facultando-se ao Procurador da República oficiante a oportunidade de
prosseguir na persecução penal, se assim entender pertinente.

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

594. Processo: JF/SP-0010450-05.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 8740/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I, C/C ART. 40,
INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. MPF:
ARQUIVAMENTO.  PEQUENA  QUANTIDADE  DE  SEMENTES,  QUE  PERMITE  O
ENQUADRAMENTO  DA  CONDUTA  NO  ART.  334-A  (CONTRABANDO).  APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquérito  policial  instaurado para apurar  suposto crime de tráfico  internacional  de drogas (Lei
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11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c artigo 40, inciso I), tendo em vista que foram apreendidas
16 sementes de Cannabis sativa (maconha), oriundas da Holanda. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do inquérito, com fundamento na aplicação do princípio da
insignificância quanto a eventual crime de contrabando (ante a pequena quantidade de sementes
importadas).  3.  Discordância  do  magistrado  (art.  28  do  CPP),  por  entender  que  embora  as
sementes  de  maconha  não  possuam  o  THC,  destinam-se  ao  cultivo  de  substâncias
entorpecentes, configurando o delito do art. 33, I, da Lei nº 11.343/2006, não sendo cabível ao
caso a aplicação do princípio da insignificância. 4. A semente de cannabis sativa (maconha), ainda
que não apresente em sua composição a substância tetrahidrocannabiol (THC), é insumo vegetal,
ou seja, é matéria-prima destinada à preparação da maconha, substância entorpecente de uso
proibido  no  país,  conforme  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  dado  que  a
germinação da mesma é etapa inicial do crescimento da planta cuja folha originará a droga. 5.
Extrai-se da Lei nº.11.343/06 que adquirir ou importar matéria prima ou insumo de substância
entorpecente proibida somente é tipificado para fins de tráfico, conforme art. 33, §1º, incisos I e II,
no qual  há previsão,  inclusive,  para o cultivador,  semeador ou colhedor.  6.  No art.  28 da Lei
nº.11.343/06, o legislador infraconstitucional não incluiu como objeto material do delito a matéria-
prima ou insumo de substância entorpecente, mas, tão somente, a droga ou planta, conforme
caput e §1º,  respectivamente.  Trata-se,  na realidade,  de silêncio  eloquente do legislador,  que
dentro da sua conformação político-legislativa, optou por alçar à tipicidade para fins de uso tal
objeto material do delito de tráfico de entorpecentes, excluindo o usuário que adquire a matéria
prima ou insumo para preparar ou cultivar a droga. 7. Afastada a norma especial, é possível atrair
a incidência do previsto no art. 334-A (contrabando) do CP, uma vez que as sementes estariam
subsumidas ao conceito de mercadoria proibida.  8. A União Federal editou regulamento próprio
para a comercialização de sementes e mudas. As exigências legais vão da prévia autorização do
Ministério da Agricultura para se importar sementes e mudas, devidamente listadas no Registro
Nacional de Cultivares (RNC), à inscrição do pretenso importador, pessoa física ou jurídica, no
Registro Nacional de Sementes e Mudas  RENASEM. No mesmo sentido é a Lei nº 10.711/2003 e
do artigo 2º da Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA. Mudas  RENASEM. No mesmo sentido
é a Lei nº 10.711/2003 e do artigo 2º da Instrução Normativa nº 50/2006 do MAPA. 9. O artigo 41
da Lei 10.711/2003, veda a produção, o beneficiamento, o armazenamento, a análise, o comércio,
o transporte e a utilização de sementes e mudas em desacordo com a lei e sua regulamentação.
O  referido  regulamento  foi  aprovado  pelo  Decreto  nº  5.153,  de  2004,  que  expressamente
estabeleceu  (art.  178,  inciso  V)  a  proibição  da  produção,  armazenamento,  reembalagem,
comércio e o transporte de sementes de espécies nocivas proibidas. 10. A Portaria nº 344/98 do
Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em seu Anexo I, Listas E e F, arrola a
cannabis sativa linneu como planta que pode gerar substância entorpecente de uso proibido (art
1o., anexo I Lista E e F) e o THC como substância psicotrópica de uso proscrito. 11. A Resolução
RDC nº 17/2015, com as alterações da Resolução RDC N° 66, de 18 de março de 2016 habilita,
excepcionalmente,  pessoas  portadoras  de  doença  graves,  que  sofrem  de  convulsão,  a
importarem produtos à base da substância Canabidiol, também advinda da planta cannabis sativa
(maconha). Em contrapartida, a norma expressamente proíbe a importação da cannabis sativa
(maconha) in natura, e suas partes, nas quais decerto se incluem as sementes. 12. Todas essas
normas legais indicam que a semente de maconha é mercadoria de importação proibida, o que
configura, em tese, o crime de contrabando. A relação é de generalidade com os crimes da Lei de
Drogas,  sendo  inaceitável  reduzir  a  conduta  de  quem  importa  sementes  a  um  ante  factum
impunível (Precedente: TRF-3 - HC: 25590 SP). 13. No caso, tanto a materialidade, quanto a
autoria, restam incontroversas. Em diligências, a Polícia Federal dirigiu-se até a residência da
genitora do investigado e sua irmã confirmou seu nome completo. Entretanto, não foi possível a
localização do investigado, uma vez que o mesmo mudou-se para outro Estado e não atende ao
número de telefone fornecido pelos familiares. 14. Ao contrário do que vêm julgando os Tribunais
Superiores, adoto o entendimento de que o Princípio da Insignificância pode ser aplicado sem
restrição  aos  crimes  não  violentos,  especialmente  em  relação  ao  crime  de  contrabando,
observadas  as  peculiaridades  do  caso  concreto.  15.  Diante  da  quantidade  das  sementes
importadas e das condições pessoais do autor do fato, considero aplicável ao caso o princípio da
insignificância (Orientação nº 30 da 2ª CCR). 16. Insistência no arquivamento.

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

595. Processo: JF/SP-0010587-84.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 8196/2016 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). Em decorrência da
Operação Navio Fantasma, foram apreendidas mercadorias desacompanhados da documentação
necessária  que  comprovasse  a  regularidade  da importação.  Ilusão  no  pagamento  de  tributos
calculados  no  valor  de  R$  7.525,19  (sete  mil  quinhentos  e  vinte  e  cinco  reais  e  dezenove
centavos). MPF: Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Discordância
do Magistrado (CPP, art. 28). Receita Federal informou que o investigado não possui nenhum
outro processo ou autuação em razão da prática de contrabando ou descaminho. Ausência de
reiteração da conduta delitiva. 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.

596. Processo: JF/SP-0014653-44.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 8376/2016 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. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (ART. 19 DA LEI 7.492/86).
OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE
NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28
C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  NECESSIDADE  DE
REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 69. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE PARA O PROSSEGUIMENTO DA
INVESTIGAÇÃO PENAL.  1.  Trata-se de inquérito  policial  instaurado para apurar  a prática de
crime contra o sistema financeiro (art. 19 da Lei 7.492/86), cometido em 13/05/2008 por pessoa
ainda  não  identificada,  que  se  fez  passar  por  particular  para  obter  financiamento  voltado  à
aquisição de  veículo.  2.  Realização  da oitiva  de várias pessoas supostamente envolvidas  na
fraude ou que dela tomaram conhecimento, dentre elas funcionários do banco responsável pelo
financiamento, da concessionária de veículos e funcionário de financeira. 3. Após a oitiva dos
envolvidos, bem como da análise documental, chegou-se à conclusão de que existem mais de
dez  operações  fraudulentas  de  financiamento  de  veículo,  por  meio  da  apresentação  de
documentação falsa, inclusive mais uma referente ao mesmo particular destes mesmos autos. 4.
O banco  responsável  pelo  financiamento,  ao analisar  as operações fraudulentas,  apurou  que
todas elas contavam supostamente com a participação de vendedor específico da concessionária,
pesando também grande suspeita em relação ao estagiário designado pelo banco para atuar no
interior da referida concessionária realizando a conferência de documentos. 5. Ao serem ouvidos,
o  vendedor  e  o  estagiário  relataram não terem praticado  qualquer  fraude.  6.  O Coordenador
Comercial vinculado ao banco relatou que em razão das suspeitas o estagiário foi desligado da
empresa e, após isso, foram feitas verificações em várias operações, resultando na identificação
de dez ou doze casos de financiamento em que os financiados não reconheciam a negociação. 7.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, por entender ausentes
indícios suficientes de autoria, não se vislumbrando qualquer outra capaz de identificar o possível
autor. 8. A Juíza Federal descordou das razões ministeriais, aduzindo não terem sido esgotadas
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todas as diligências necessárias para a elucidação do fato, elencando uma série de diligências
que ainda podem ser  realizadas 9.  Somente após o exaurimento das diligências capazes de
esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir se existem elementos
suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer o arquivamento do processo. 10. Em
atenção ao disposto no Enunciado nº 69 da 2ª CCR, determina-se a devolução dos autos ao
Procurador da República oficiante para a continuidade das 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

597. Processo: SR/DPF/MG-00930/2013-NOTCRI Voto: 8802/2016 Origem: GABPR15-TMFM - 
THIAGO MENICUCCI FRANKLIN 
DE MIRANDA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171,
§3º) E DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342). CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. LC Nº 75/93,
ART. 62, VII. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO TITULAR DO 10º OFÍCIO CRIMINAL DA PR/MG, EM
SUBSTITUIÇÃO  AO  12º  OFÍCIO.  DILIGÊNCIA.  INFORMAÇÃO  SOBRE  RETRATAÇÃO  DA
TESTEMUNHA.  INCUMBÊNCIA  DO  REFERIDO  ÓRGÃO  MINISTERIAL,  A  QUEM
DISTRIBUÍDOS OS AUTOS ANTERIORMENTE, DE PROCEDER AO EFETIVO CUMPRIMENTO
DA DECISÃO DA 2ª CÂMARA. DESCABIMENTO DE NOVA REDISTRIBUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO
SUSCITADO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  dos  crimes de  estelionato
previdenciário (CP, art. 171, §3º) e de falso testemunho (CP, art. 342), constatados no bojo de
reclamatória trabalhista. 2. Após a realização de diversas diligências, os autos foram distribuídos
ao titular do 10º Ofício da PR/MG, em substituição remunerada ao 12º Ofício, que determinou, em
01/06/16, a expedição de ofício à vara do trabalho para que informasse se a testemunha teria se
retratado do depoimento prestado no processo trabalhista, tendo em vista o disposto no art. 107,
VI c/c art.  342, §2º do CP e o acautelamento dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias 3. Em
resposta,  a  vara  do  trabalho  informou  que  não  houve  retratação  4.  Após,  os  autos  foram
redistribuídos ao titular do 13º Ofício, em razão de acumulação remunerada ao 12º ofício, que
determinou o retorno dos autos ao titular do 10º ofício, considerando injustificada a redistribuição
dos autos a outro ofício, em respeito aos princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade, uma
vez que a redistribuição demanda nova análise de todo processado por outro órgão ministerial,
eximindo, sem qualquer justificativa, o membro que requereu uma única diligência, do ônus da
prática de ato processual que encerre o inquisitório. 5. Ao receber os autos, o titular do 10º Ofício
Criminal,  amparado  no  princípio  da  independência  funcional,  consignou  que  a  informação
solicitada somente foi prestada após a sua substituição, razão pela qual caberia ao titular do 13º
Ofício, atual  substituto no 12º Ofício. 6. O Procurador da República no 13º Ofício Criminal da
PRM-Belo Horizonte/MG suscitou conflito negativo de atribuição, por entender que quando o feito
fora encaminhado ao 10º Ofício já encontrava-se suficientemente instruído para a formação da
opinio delicti, inclusive com a informação solicitada pelo Procurador da República suscitado 7.
Após a juntada da diligência considerada necessária pelo titular do 10º Ofício para a formação de
sua opinio delicti, cabe ao referido membro o prosseguimento da persecução, mediante a prática
de atos que levem ao desfecho do apuratório, não havendo razão plausível para nova distribuição
do feito a outro ofício da PR/MG. 8. Cabe ressaltar, ainda, que as informações solicitadas pelo
Procurador da República suscitado poderiam ser extraídas dos próprios autos, já que da leitura
dos  mesmos,  resta  clara  a  ausência  de  retratação  da  testemunha,  não  havendo  qualquer
necessidade de acautelamento ou redistribuição do feito. 9. Observe-se, por fim, que o Procurador
suscitado  encontrava-se  em substituição  remunerada  no  12º  Ofício  como preconiza  a  Lei  nº
13.024/2014 e o presente inquérito apresentava-se maduro para receber manifestação conclusiva
acerca  das  apurações.  As  diligências  por  ele  alvitradas,  ao  fim  e  ao  cabo,  não  justificam a
remessa dos autos a outro membro oficiante na PR/MG, postergando ainda mais o andamento do
apuratório. 10. Fixação da atribuição do Procurador da República Carlos Alexandre Ribeiro de
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Souza Menezes, ora suscitado, para prosseguir na persecução penal.

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

598. Processo: DPF/PE-00122/2015-INQ Voto: 8573/2016 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

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

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 a investigada e militar
falecido teriam forjado um casamento visando o posterior recebimento de pensão por morte pelo
cônjuge civil sobrevivente. 2. A competência da Justiça Castrense para o julgamento de civis em
tempo de paz somente deve ser  reconhecida em casos excepcionais  e com ponderação, em
estrito cumprimento ao disposto no art. 5º, LIII, da Constituição de 1988, que estabelece: ninguém
será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Para tanto,  há que ser
analisado o objetivo da conduta do civil, ou seja, se havia a intenção do agente civil em atingir a
instituição militar em algumas de suas funções tipicamente militares, caso contrário, o crime terá
natureza  comum,  da  competência  da  justiça  comum.  Precedente  STJ:  CC  146.582/PR,  Rel.
Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016) 3. Nada
há  nos  autos  que  revele  a  vontade  da  investigada  de  se  voltar  contra  as  Forças  Armadas,
tampouco de impedir  a  continuidade de eventual  operação  militar  ou atividade  genuinamente
castrense. 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). Ao contrário, nota-se, no caso, apenas a vontade livre e consciente de obter vantagem
indevida. 4. Se houve a prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171. §3º, do CP), este
deve ser processado na Justiça Federal, crime de natureza comum, da competência da Justiça
Federal e, consequentemente, da atribuição do Ministério Público Federal. 5. Não homologação
do declínio  de atribuições e designação de outro  membro do Ministério  Público Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

599. Processo: 1.22.000.004357/2016-10 Voto: 8651/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  DE  ASSÉDIO  SEXUAL  (CP,  ART.  216-A,  §  2°),
COMETIDO  POR  PROFESSOR DE  INSTITUTO  FEDERAL EM DETRIMENTO  DE  ALUNAS.
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO (ENUNCIADO N° 32). NÃO HOMOLOGAÇÃO. EVENTUAL CRIME
PRATICADO POR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO OU EM
RAZÃO DELA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada
para apurar  possível  crime de assédio  sexual  (CP,  art.  216-A,  § 2°),  praticado,  em tese,  por
Professor do CEFET/MG. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de suas
atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que os fatos afetaram a dignidade sexual
das alunas com quem o professor lidou, não afetando bens, serviços ou interesses da União. 3.
Da  análise  do  extenso  processo  administrativo  encaminhado  pelo  CEFET/MG,  é  possível
observar que constam vários relatos sobre as condutas inapropriadas ou descontextualizadas,
tanto  na  relação  com a  turma,  quanto  em relação  às  alunas  que  relataram o  problema  aos
superiores.  4.  Verifica-se  que  tais  circunstâncias,  por  si  só,  são  suficientes  para  atrair  a
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competência  da  Justiça  Federal,  uma  vez  que  a  União  detém interesse  direto  de  que  seus
empregados e servidores ajam na estrita legalidade. Precedentes do STJ. 5. Não homologação do
declínio e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir no feito.

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.

600. Processo: 1.00.000.011925/2016-04 Voto: 8194/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  PRÁTICA  DOS  CRIMES  DE  APROPRIAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A) E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(CP,  ART.  337-A).  MPF:  DENÚNCIA  OFERTADA  APENAS  EM  RELAÇÃO  AO  CRIME  DE
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART. 337-A).  RECEBIMENTO DA
PEÇA ACUSATÓRIA E REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À 2ª CCR. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  OCORRÊNCIA  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  NECESSIDADE  DE  ADITAMENTO  DA  DENÚNCIA.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO. 1. Ação Penal ofertada pelo Ministério Público Federal em desfavor de sócios
administradores de empresa privada, pela prática do crime de sonegação previdenciária (CP, art.
337-A). 2. Quanto à possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP,art. 168-
A), deixou o Procurador da República de oferecer denúncia, por entender que, embora restasse
constatada a ausência de repasse das contribuições descontadas dos sócios, nas competências
de  02/2007  e  de  01/2008  a  10/2008,  no  seu  entender  cogitar  que  os  réus  descontaram as
contribuições de seus pró-labores e deixaram de repassá-las posteriormente ao INSS, é o mesmo
que afirmar,  salvo melhor juízo, que os réus se apropriaram do que já era deles, ou seja, de
quantias  retiradas  dos  seus  próprios  salários.  Discordância  do  Magistrado.  3.  O  crime  de
apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  não  ocorre  apenas pela  apropriação  dos
valores devidos à Previdência Social, mas sim no momento em que esses valores deixam de ser
repassados ao INSS. 4. Considerando que os documentos acostados aos autos demonstram a
ausência de repasse das contribuições previdenciárias à Previdência Social, resta configurado o
crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A),  razão  pela  qual  mostra-se
necessário o aditamento da denúncia para a inclusão do referido crime. 5. Designação de outro
membro para aditar a denúncia que deu origem à Ação Penal, instaurada perante o Juízo da 1ª
Vara Federal de Petrópolis/RJ, facultando-se ao Procurador da República oficiante a oportunidade
de  prosseguir  na  persecução  penal,  se  assim  entender  pertinente.  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.

601. Processo: 1.00.000.012108/2016-65 Voto: 8438/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  E  DE  USO  DE
DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS.  CE,  ARTS.  350  E  353.  MPF:  OFERTA DE
DENÚNCIA EM DESFAVOR APENAS DO RESPONSÁVEL PELA INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO
FALSA. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO INDIRETO, SEGUNDO O JUÍZO ELEITORAL. CPP,
ART.  28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NECESSIDADE  DA  COLHEITA  DE  OUTROS
ELEMENTOS PARA EVENTUAL DENÚNCIA CONTRA INVESTIGADOS QUE FIZERAM USO DE
DOCUMENTO FALSO PARA TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL.  HIPÓTESE DE
ARQUIVAMENTO INDIRETO EXPRESSAMENTE REFUTADA PELO PROMOTOR ELEITORAL.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 1.Trata-se de
denúncia oferecida em desfavor de particular, uma vez que restou apurado que a denunciada, no
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ano de 2016, teria assinado 7 declarações informando,  em cada uma delas,  que 7 cidadãos
residiam em sua residência, fato que se mostrou inverídico após a realização de diligências. 2. Ao
ser ouvida, a denunciada confirmou os fatos, aduzindo ter conhecimento do crime, ressaltando
que assinou as declarações aos 7 cidadãos a pedido do seu irmão,  não possuindo qualquer
motivação política. 3. O magistrado entendeu pela regularidade da denúncia quanto à particular,
mas observou que, no caso, o crime imputado é bilateral ou, ainda, em certas circunstâncias,
crimes  de  concurso  necessário,  razão  pela  qual  todos  os  que  se  beneficiaram da  falsidade
praticada pela  denunciada deveriam constar  da denúncia,  tendo  em vista  a  prática  do crime
previsto no art. 353 do Código Eleitora. 4. Após vista ao Ministério Público, o Promotor Eleitoral
discordou do magistrado por  entender  que a conduta de fazer  uso de documento falsificado,
apesar de pressupor a existência do crime de falso, representa comportamento independente.
Ressaltou,  ainda,  que  considerada  a  independência  e  relativa  autonomia  entre  os
comportamentos tipificados nos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral, pode existir a necessidade da
colheita de outros elementos de prova para a devida responsabilização do agente que se utiliza
desse  documento.  5.  Por  fim,  registrou  o  Promotor  Eleitoral  que  a não  inclusão  dos  demais
envolvidos  no  polo  passivo  da  presente  demanda não  configura  o  arquivamento  implícito.  6.
Aplicação do art. 28 do CPP. 7. Embora não exista no ordenamento jurídico dispositivo legal que
discipline esse tipo de arquivamento, já que o art. 28 do CPP determina que tal manifestação seja
expressa,  percebe-se,  do  caso,  que  ao  oferecer  a  denúncia  somente  em  relação  a  uma
investigada, deixou o Promotor Eleitoral de informar ao juízo as providências que seriam tomadas
em relação aos demais envolvidos nos fatos criminosos, razão pela qual o magistrado entendeu
pelo arquivamento dos autos. Fundada, portanto, a conclusão tomada pelo julgador. 8. No caso,
verifica-se  que  nenhuma  das  pessoas  que  se  utilizaram  dos  documentos  falsos  foi  ouvida,
constando apenas a declaração da denunciada de que teria realizado as falsas declarações a
pedido do seu irmão, fato que demonstra que,  a princípio,  os beneficiados não articularam a
falsidade diretamente com a denunciada. 9. Cabe ao titular da ação penal, dessa maneira, realizar
as diligências mínimas capazes de  elucidar  as  circunstâncias da utilização  de  documentação
ideologicamente falsa para justificar a transferência do domicílio eleitoral, mesmo porque, como
ressaltado pelo órgão ministerial, o crime atribuído ao denunciado independe do cometimento do
suposto crime de uso de documento falso.  10.  Devolução dos autos ao Promotor  de Justiça
Eleitoral para que, após a realização das diligências necessárias, ofereça a denúncia ou promova
o arquivamento, de forma expressa e fundamentada, quanto aos demais envolvidos.

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  Dra.  Luiza  Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

602. Processo: DPF/AM-00062/2015-INQ Voto: 8545/2016 Origem: GABPR9-FMS - 
FERNANDO MERLOTO SOAVE

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de pirâmide financeira, por parte dos representantes legais de
empresa privada. Possível crime contra a economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide,
que se caracteriza por oferecer a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e
benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores. No caso,
verificou-se operação onde a remuneração de clientes é feita com o dinheiro dos novos clientes e
não com o rendimento de serviços ou produtos. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de
indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.  Situação que não se assemelha aos
precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº
1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Sessão  nº  594,  20/03/2014;  Procedimento  nº
1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). No caso, aplica-se o
entendimento  exposto  no  CC  n°  146153/SP,  em  que  a  Terceira  Seção  do  STJ,  tratando
especificamente da empresa ora investigada, firmou a competência para julgar seus delitos na
Justiça Estadual. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

603. Processo: DPF/RDO/PA-00085/2013-INQ Voto: 8197/2016 Origem: GABPRM1-ISS - IGOR DA 
SILVA SPINDOLA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Representação  apócrifa  informando  suposta  oferta  de  curso  superior,  em
instituição particular, sem o devido credenciamento no sistema do Ministério da Educação - MEC.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  O  fato  de  as  instituições
privadas de ensino superior se sujeitarem ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), por si só, não atrai a competência da
Justiça Federal. A conduta em análise afeta o interesse e o serviço do Ministério da Educação, o
qual  possui  a competência  para autorizar  o  funcionamento de instituição de ensino,  havendo
legitimidade do Ministério Público Federal para atuar na esfera cível. Todavia, sob a ótica penal, a
conduta em voga não lesiona bens, serviços ou interesse direto da União de modo a caracterizar
a competência do MPF. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.20.000.001728/2015-03, 655ª
Sessão,  08/08/2016,  unânime).  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

604. Processo: 1.14.002.000269/2016-09 Voto: 8562/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal. Processo
administrativo sanitário instaurado pela ANVISA informando a comercialização de medicamentos
sem registro junto ao órgão competente (ANVISA). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta ou ofensa direta às
atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.  Precedentes  do  STJ:  CC  nº
120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, Terceira Seção, Dje 01/02/2011.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

605. Processo: 1.15.000.002829/2016-34 Voto: 8493/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA)
- CE noticiando o possível crime praticado por química industrial, tendo em vista que a profissional
apresentou Estudo Ambiental  Simplificado (EAS) junto a SEUMA, instruído com Anotações de
Responsabilidade Técnica (ARTs) falsas, segundo informado pelo Conselho Regional de Química
da 10ª Região. Possível crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Ausência  de elementos de informação capazes de
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justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Súmula 546 do STJ:
A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

606. Processo: 1.16.000.003216/2016-87 Voto: 8491/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível prática do
crime de estelionato (CP, art. 171). Exigência por parte do Conselho Federal de Capelania de que
capelães que desenvolvem atividades religiosas em hospitais adquiram uma credencial mediante
pagamento de taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), para entrar nos hospitais públicos do DF.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). De acordo com o site da
CONFECAP, a instituição não possui fins lucrativos e presta assistência humanitária voluntária.
Possível  crime praticado por um ente privado contra particulares.  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.

607. Processo: 1.17.000.001860/2016-83 Voto: 8292/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Relata a
representante ter recebido uma ligação noticiando o direito ao recebimento à reposição salarial,
devendo,  para  tanto,  retornar  a  ligação  e  fornecer  dados específicos.  No  entanto,  quando  a
noticiante retornou para o número indicado, a ligação teria ficado inaudível. 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.

608. Processo: 1.18.000.003150/2016-51 Voto: 8557/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de roubo (CP, art. 157 c/c art. 29). Representação
formulada pela  INFRAERO noticiando  que  indivíduos  teriam subtraído,  mediante  emprego de
violência ou grave ameaça, três armas de fogo e cinco munições que se encontravam em poder
de vigilante do aeroporto. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Constam
nos autos que os bens subtraídos pertenciam a empresa privada contratada para prestar serviços
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de vigilância do local. Fato ocorreu na guarita, parte externa do aeroporto. Circunstâncias fáticas
que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução. Homologação do declínio em favor do
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

609. Processo: 1.19.000.001803/2016-20 Voto: 8340/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º-B, do Código Penal. Auto
de infração lavrado pela ANVISA informando a fabricação e comercialização de medicamentos
sem registro por empresa farmacêutica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da
2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta ou ofensa direta às atribuições
fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.  Precedentes  do  STJ:  CC  nº  120.843/SP,
Terceira Seção, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, Terceira Seção, Dje 01/02/2011. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

610. Processo: 1.20.000.001244/2016-37 Voto: 8302/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171).
Relata a representante ter recebido uma ligação de uma pessoa que se identificou como membro
do Ministério Público Federal, informando-o que tinha créditos a receber no valor de R$ 51.614,00
e que para liberá-lo teria que depositar o valor de R$ 1.498,00 em conta corrente de particular.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O fato da ligação ser feita em
nome de membro do MPF, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, na medida em
que,  para  tanto,  figura-se  indispensável  que  sua  conduta  tenha  diretamente  ofendido  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas o que não
ocorreu no caso. Eventual prejuízo em detrimento da boa-fé de particular. 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.

611. Processo: 1.20.000.001350/2016-11 Voto: 8299/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Relato de que particular estaria sofrendo ameaças por
parte de parte adversa em ação judicial. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Ameaça ocorrida entre particulares. Ausência de ofensa a bens, interesses ou serviços da
União  (art.  109,  IV,  da  CF).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
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Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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.

612. Processo: 1.22.000.004292/2016-11 Voto: 8490/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de incêndio criminoso (CP, art. 250, par.1º, II, b), na
Câmara Municipal do Município de Raposos/ MG. Revisão de declínio (Enunciado nº 32- 2ª CCR).
Verifica-se  que  o  incêndio  ocorreu  contra  bem  que  pertence  ao  poder  público  municipal  de
Raposos/MG.  Ausência  de  informações  de  que  bens  pertencentes  ao  poder  público  federal
tenham sido alvo da ação criminosa. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

613. Processo: 1.22.000.004380/2016-12 Voto: 8489/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) praticada por particular que
teria se identificado como Assistente Social em campanha para síndica de determinado edifício,
além de produzir material gráfico à aludida campanha com esta referida qualificação. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Suposta falsidade praticada em detrimento
de  particulares.  Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam  a  ocorrência  de  infração  penal  em
prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

614. Processo: 1.22.000.004727/2016-19 Voto: 8747/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Representação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta
prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, do Código Penal. Denúncia anônima informando a
divulgação  e  comercialização  de  medicamentos  sem  registro  junto  ao  órgão  competente
(ANVISA). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inexistência de lesão
a bem, interesse ou serviço da união, de suas autarquias, fundações e empresas públicas. Caso
não  se  enquadra  na  hipótese  do  inciso  V  do  art.  109  da  Constituição  Federal.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

615. Processo: 1.25.014.000126/2016-76 Voto: 8203/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível  ocorrência do crime de maus tratos (Código Penal Militar,  art.  213).
Representação anônima realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão informando que Major do
Exército  Brasileiro  teria  estendido a instrução da tropa além do horário  habitual,  deixando os
militares sem alimentação e prejudicando os que dependem de condução pública para retornar
para suas residências. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conduta narrada que
pode  constituir  crime  efetivamente  militar  (CPM,  art.  9º).  Competência  da  Justiça  Militar.
Precedentes  do  STF:  HC  82142,  Relator  Min.  Maurício  Corrêa,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
12/12/2002;  HC 113162,  Relator  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em 16/04/2013;  HC
114309,  Relator  Min.  Ricardo  Lewandowski,  Segunda  Turma,  julgado  em  09/04/2013.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

616. Processo: 1.27.000.000855/2016-15 Voto: 8622/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação dando conta de que a presidente da Associação do Assentamento
Flores, em Bom Jesus/PI, junto com seu esposo e dois servidores do INCRA, vinham ameaçando
e usurpando à força terras de vários proprietários vizinhos ao referido Assentamento. Possíveis
crimes de esbulho possessório (CP, art.  161,  §1º,  II).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Oficiado,  o  INCRA informou que  a área  objeto  do  conflito  está  dentro  da área  declarada  de
interesse  social  para  fins  de reforma agrária  e  desapropriada  pelo  INCRA.  Em continuidade,
esclareceu que foi determinada a apuração das condutas dos servidores, para apurar os relatos
de invasão da área do assentamento, mas as denúncias foram consideradas infundadas. Extrai-
se  dos  autos  indícios  de  que  seria  o  representante  o  responsável  por  invasão  da  área  do
assentamento,  aliado  a  outros  vizinhos.  Circunstâncias  fáticas  narradas  que  não  apontam
qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  A conduta  delitiva  não  representou  qualquer  ameaça  à  titularidade  da  terra,  que
continua  pertencendo  ao  INCRA.  Prejuízo  restrito  ao  particular  que  teve  seu  lote  invadido.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº
1.19.004.000138/2015-36, 641ª Sessão, de 08/04/2016, unânime). Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

617. Processo: 1.27.000.002143/2016-22 Voto: 8555/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Relata  o  Representante  que  o  Sindicato  dos  Trabalhadores
Rurais de São Miguel do Tapuio/PI teria falsificado sua certidão de casamento, para facilitar a
concessão de benefício previdenciário (CP, art. 297). Aduz, ainda, ter notado a falsidade e, ao
avisar aos responsáveis que levaria o fato ao conhecimento das autoridades, foi ameaçado (CP,
art.  147).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Ausência  de
apresentação  do  referido  documento  à  União  ou  as  suas  entidades.  Fatos  ocorridos  entre
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  persecução.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.
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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.

618. Processo: 1.28.200.000128/2016-56 Voto: 8244/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Supostos abusos cometidos por parte de militares do Exército
Brasileiro lotados no 1º Batalhão de Engenharia e Construção, em Caicó, os quais, ao abordarem
crianças  que  manejavam explosivos  nas  proximidades do  batalhão,  teriam agido  de  maneira
abusiva. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Conduta narrada que pode constituir
crime efetivamente militar (CPM, art. 9º), previsto no art. 222 do CPM. Competência da Justiça
Militar. Precedentes do STF: HC 82142, Relator Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em
12/12/2002;  HC 113162,  Relator  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em 16/04/2013;  HC
114309,  Relator  Min.  Ricardo  Lewandowski,  Segunda  Turma,  julgado  em  09/04/2013.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

619. Processo: 1.30.005.000508/2016-49 Voto: 8663/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  noticiando  a
possível  ocorrência  dos  crimes  de  ameaça  (CP,  art.  147),  ultraje  a  culto  e  impedimento  ou
perturbação de ato a ele relativo (CP, art. 208), disparo de arma de fogo (art. 15, lei 10.826/03) e
tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas (arts. 33 e 35, Lei 11.343/06). Revisão de
declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR/MPF). Verifica-se que em todos os delitos noticiados inexiste
ofensa  a bens ou  interesses da União.  No tocante  a  ameaça,  observa-se  que ocorreu  entre
particulares.  Quanto  ao  possível  crime  de  tráfico  de  drogas,  não  há  indícios  mínimos  de
transnacionalidade. Relato que aponta para o possível tráfico de drogas local. No que concerne
ao crime de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, o bem protegido é a
liberdade  religiosa,  não  sendo  de  interesse  concreto  da  União.  Carência  de  elementos  de
informações  aptos  a  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

620. Processo: 1.34.001.007190/2016-18 Voto: 8639/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 273, §1º- B, I, do Código Penal. Processo
administrativo sanitário instaurado pela ANVISA informando a divulgação e comercialização de
medicamentos  sem  registro  junto  ao  órgão  competente  (ANVISA).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta
ou ofensa direta às atribuições fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. Precedentes do
STJ: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, Terceira Seção, Dje
01/02/2011.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.
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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.

621. Processo: 1.34.001.007892/2016-00 Voto: 8736/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Auto de infração lavrado pela ANVISA informando supostos crimes de publicidade
indevida (CP, 273, § 1º-B, I) de medicamentos sem autorização da autoridade sanitária. Revisão
de declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Publicação  voltara  para  o  público
brasileiro em revista de circulação. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta ou
ofensa direta às atribuições fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. Precedentes do
STJ: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, Terceira Seção, Dje
01/02/2011.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

622. Processo: DPF/AM-00676/2015-INQ Voto: 8296/2016 Origem: GABPR3-PWPJ - RAFAEL 
DA SILVA ROCHA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado contra agência dos Correios - EBCT.
Revisão de arquivamento (LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Informação de que não havia sistema de
segurança à época dos fatos. Utilização de imagens de loja próxima aos fatos que não foram
capazes de identificar os autores do roubo. As testemunhas não ofereceram elementos capazes
de contribuir  concretamente  para  a  identificação  dos  autores  do  crime.  Ausência  de  indícios
mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

623. Processo: DPF/RDO/PA-00082/2009-INQ Voto: 8288/2016 Origem: GABPRM1-ISS - IGOR DA 
SILVA SPINDOLA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquéritos  Policiais  instaurados  irregularidades  na  concessão  de  Declarações  de  Aptidão  ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP  PRONAF) pela EMATER/PA.
Procedimentos apensados. Possível prática dos crimes de falsidade ideológica e/ou art. 19 da Lei
nº 7.492/86. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realização de sindicância
pela EMATER, na qual restou constatada que o estado de desorganização administrativa no qual
a empresa pública se encontrava acarretou a impossibilidade de observação dos procedimentos
adequados para a emissão de DAPs. A empresa reconheceu as deficiências estruturais, tanto na
composição do quadro, que, à época, utilizava servidores cedidos de outras instituições, quanto
na  qualificação  de  seus  servidores,  que  não  recebiam  orientação  e  treinamento  adequados.
Indicou, ainda, que não houve, aparentemente, qualquer conduta dolosa por parte dos servidores
para a inserção de dados falsos nas declarações. Em relação à oitiva dos beneficiados, constata-
se que todos eram, de fato, pequenos agricultores rurais e obtiveram seus financiamentos com o
intermédio de associações e que, não obstante alguns deles conhecessem técnicos da EMATER,
não há qualquer menção a exigência de vantagem para emissão de DAPs. Fatos datados de 2009
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que  apontam  para  a  ocorrência  de  irregularidades,  nas  quais  não  se  verifica  o  dolo  de
cometimento  de  fraude.  Inexistência  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

624. Processo: SR/DPF/MG-01305/2009-INQ Voto: 8469/2016 Origem: GABPRM1-FSFC - LUCAS
DE MORAIS GUALTIERI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 2°, II). Empresa
privada não teria efetuado o recolhimento do montante apurado a título de imposto de renda.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Termo inicial do curso do prazo prescricional
se deu em agosto de 2008. Pena máxima cominada de 2 (anos) anos de detenção. Ultrapassados
4 anos desde a data do fato, sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção
da prescrição. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

625. Processo: SR/DPF/MG-01590/2014-INQ Voto: 8548/2016 Origem: GABPRM1-FSFC - LUCAS
DE MORAIS GUALTIERI

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3º).
Investigados teriam prestado declarações inverídicas quanto ao estado civil mantido entre eles
com o fim de obter a concessão de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, verificou-se que a investigada sempre residiu com seu
esposo. Ao ser ouvida, a investigada esclareceu que reside na mesma casa em que mora seu
esposo, mas são separados de corpos, alegando que como seu esposo não tinha para onde ir
ficou  convencionado que  o  casal  continuaria  morando na  mesma casa,  porém cada um dos
cônjuges dormiria  em quartos  separados.  O INSS informou que  o benefício  foi  regularmente
concedido e mantido à investigada, mesmo com a inclusão de seu esposo no grupo familiar. Com
relação  ao  investigado,  não  restou  demonstrado  o  dolo  em  sua  conduta,  já  que  o  fato  foi
declarado apenas pela beneficiária. Sobreveio nos autos, notícia do falecimento da investigada.
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Extinção da punibilidade
(CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

626. Processo: SR/PF/CE-00235/2016-INQ Voto: 8207/2016 Origem: GABPR2-LMS - LIVIA 
MARIA DE SOUSA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330). Notícia de que delegado da
policia federal teria solicitado informações à empresa de telecomunicação, porém o investigado,
funcionário responsável pelos dados cadastrais da empresa, teria se negado mediante a ausência
de ordem judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Investigado apresentou
as  informações  requisitadas  pela  autoridade  policial  em momento  posterior,  alegando  que  a
negativa  anterior  teria  se  dado com base  em antigo  entendimento  jurisprudencial  que  exigia
ordem judicial, mas que a empresa já teria se adequando a novo entendimento que permite a
apresentação  dos  dados  cadastrais.  Justificativa  plausível  para  a  impossibilidade  material  de
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cumprimento  da  ordem.  Ausência  de provas  de vontade  deliberada  em descumprir  a  ordem.
Atipicidade penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

627. Processo: 1.00.000.010653/2016-17 Voto: 8537/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Relatório elaborado pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel  GEFM  durante
ação fiscalizatória realizada em imóvel rural  localizado no município de Sapucaia/PA. 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. Consta do relatório a informação
de que nenhum trabalhador precisou ser resgatado, assim como não há na fazenda empregado
sem registro. 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. 

628. Processo: 1.00.000.012141/2016-95 Voto: 8184/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  patrocínio  infiel  (CP,  art.  355).  Ajuizamento  de  diversas
reclamações trabalhistas sem que houvesse real conflito de interesses, uma vez que a empresa
teria orientado os empregados a buscar rescisão judicial por meio de advogada indicada. Diante
da suspeita de lide simulada, a juíza trabalhista extinguiu as ações e aplicou multa de litigância de
má-fé no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos litigantes e advogado. MPF:
Arquivamento com base na ausência de crime, tendo em vista a ausência de prejuízo para as
partes. Discordância do magistrado, por entender que a mera proposição de ação judicial para
atender interesses da parte contrária configura o crime de patrocínio infiel. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Conforme demonstrado nos autos, não houve prejuízo material
ou moral aos ex-funcionários da empresa, pois afirmaram, em declarações prestadas à autoridade
policial, que receberam integralmente todas as verbas trabalhistas que eram devidas. Precedente
STJ:  HC  104.007/MS.  Constata-se  que  as  ações  trabalhistas  decorreram  da  exigência  da
empresa  sucessora  que  almejava  não  se  responsabilizar  pela  eventual  sucessão  trabalhista.
Aplicação de multa por litigância de má-fé. Informação de que o Ministério Público do Trabalho
teria ajuizado uma ação em desfavor da empresa, em razão dos fatos noticiados, na qual houve
composição.  Aplicação do princípio da subsidiariedade do Direito Penal,  notadamente quando
demonstrado que outras esferas de controle já se mostraram suficientes a debelar a lesão ao bem
jurídico tutelado. 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.

629. Processo: 1.04.100.000281/2016-43 Voto: 8731/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Atual Prefeito de São Martinho da Serra-RS teria divulgado, em sua página no
facebook,  informações  caluniosas,  difamantes  e  injuriosas  contra  candidato  da  coligação
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representante,  acusando-o  de  efetuar  disparo  de  tiros  em carro  de  candidato  a  vereador  da
oposição.  Possível  prática dos crimes previstos nos arts. 324, 325 e 326 do Código Eleitoral.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Para a configuração dos crimes contra a
honra, é necessário que a imputação falsa de fato criminoso, de fato ofensivo à reputação ou de
ofensa à dignidade seja dirigida a sujeito determinado. Não se verifica da postagem, ainda que de
forma indireta, referência ao possível autor do fato criminoso. Ainda que se possa inferir que, na
opinião  do  representado,  o  crime  teria  sido  praticado  por  adversário  político,  integrante  da
coligação representante, não há como extrair do conteúdo do texto a identidade de tal sujeito, de
forma  que  não  houve  ofensa  à  honra  de  pessoa  certa  e  determinada.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

630. Processo: 1.11.000.000792/2016-59 Voto: 8561/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
empresa que não teria apresentado à referida agência, de forma tempestiva, o LMC  Livros de
Movimentação  de  Combustíveis  e  as  Notas  Fiscais,  referentes  as  atividades  dos  meses  de
dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. IV e VI, da Lei nº 9.847/991.
Cominação de multa  no valor  de R$ 50.000,00 (cinquenta mil  reais).  Atipicidade da conduta.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

631. Processo: 1.11.000.001018/2016-65 Voto: 8181/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Ofício da Polícia Federal informando provável prática de apologia ao nazismo,
decorrente  de apreensão de exemplar  de livro  de autoria de conhecido ditador,  realizada por
Delegado de Polícia Federal. Possível prática do crime previsto no art. 20, §1º da Lei nº 7.716/89.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O citado livro não possui nenhum indicativo de
propagação dos símbolos característicos do nazismo, mas tão somente uma biografia e fotografia
do  ditador.  Em  consulta  realizada  em site  de  vendas,  verificou-se  que  o  livro  apreendido  é
livremente comercializado no país, cuja edição e distribuição não tem a finalidade de propagar ou
induzir  ideais  nazistas,  mas  tornar  público  relato  autobiográfico.  Ausência  de  indicativos  de
apologia ao crime analisado. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

632. Processo: 1.13.000.000481/2016-15 Voto: 8553/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Câmara dos Deputados, noticiando o descumprimento,
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em tese, de pena restritiva de direito a que secretário parlamentar teria sido condenado. A ação
penal transitou em julgado em 27.04.07 e os autos foram arquivados em 06/05/2011. O Réu teve
sua pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, sendo uma de
prestação pecuniária e outra de interdição temporária de direitos. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Constata-se que todos os valores foram devidamente adimplidos. Quanto à
proibição de assunção de função pública a partir do trânsito em julgado, o fim da interdição se deu
em 27.04.10, ou seja, há mais de 6 anos contados retroativamente a partir  da presente data.
Eventual crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado (CP, art. 324) conta
com pena máxima de 1 (um) mês. Ultrapassados 3 anos desde a data do fato, sem que tenha
ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição.  Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, VI). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

633. Processo: 1.14.001.000004/2016-11 Voto: 8224/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330), tendo em vista a notícia de que o
gestor do Município de Coaraci/BA teria descumprido de maneira reiterada ordens emitidas pela
Justiça do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notificações entregues a
terceiros.  Inexistência  de  ciência  pessoal  e  inequívoca por  quem tinha o dever  de atender  a
ordem. Conduta omissiva não caracterizada. Interpretação do Enunciado nº 61 da 2ª CCR/MPF:
Para a configuração do crime de desobediência,  além do descumprimento de ordem legal de
funcionário público, é necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil, processual
civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento
caracteriza crime. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

634. Processo: 1.14.001.000361/2016-71 Voto: 8222/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada contra servidor do ICMBio pela prática dos crimes de
desobediência (art. 330, CP), abuso de autoridade (art. 3º, j, e art. 4º, a) e violação de domicílio
(art. 150, § 2º, do CP). Alega o representante que, apesar de falecer ao ICMBIO competência para
fiscalizar empreendimentos de impacto local, a teor da decisão liminar da 6ª Vara da Fazenda
Pública, o servidor teria adentrado de forma indevida em sua propriedade e embargado o cultivo
de  camarão  lá  desenvolvido,  bem  como  aplicado  multa  de  valor  elevado.  Revisão  de
arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Constata-se que a decisão liminar, exarada no âmbito de
mandado de segurança individual, tem efeito apenas inter partes e constrangia apenas a parte ré,
no caso, o Diretor Geral do Instituto do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos  INEMA a não
aplicar multa ou embargo aos impetrantes, o que inclui o representante. Não ocorrência do crime
de desobediência tendo em vista a inexistência de ordem direta ao representado e/ou ao órgão
em nome do qual efetuou o embargo. O exercício da competência fiscalizatória e de licenciamento
do ICMBio, órgão gestor da RESEX Canavieiras, ao qual está vinculado o servidor, não estão
adstritas  às  ações  judiciais  intentadas  pelo  representante  e  podem  ser  exercidas  normal  e
regularmente, razão pela qual não há crime de desobediência, de violação de domicílio ou abuso
de  poder  por  parte  do  representado.  Inexistência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

635. Processo: 1.14.004.001571/2016-56 Voto: 8616/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330), tendo em vista a notícia de que
empresa teria descumprido de maneira reiterada ordens emitidas pela Procuradoria do Trabalho.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Notificações  entregues  a  terceiros.
Inexistência de ciência pessoal e inequívoca por quem tinha o dever de atender a ordem. Conduta
omissiva  não  caracterizada.  Interpretação  do  Enunciado  nº  61  da  2ª  CCR/MPF:  Para  a
configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário
público,  é  necessário  que  não  haja  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,  processual  civil  e
administrativa,  e  que o  destinatário  da ordem seja  advertido de que  o seu não  cumprimento
caracteriza crime. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

636. Processo: 1.15.000.000219/2015-15 Voto: 8216/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Supostas  irregularidades  praticadas  por  4  (quatro)
mutuários  de  operações  de  crédito  rural  contratadas  com  banco  constituído  na  forma  de
sociedade  de  economia  mista,  sob  a  égide  do  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da
Agricultura  Familiar  (PRONAF),  com  recursos  do  Fundo  Constitucional  de  Financiamento  do
Nordeste (FNE). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Realização de diligências para o
esclarecimento dos fatos. Dos 4 (quatro) financiamentos apontados, apenas os fatos referentes a
uma mutuária apresentaram indícios de fraude, indícios estes confirmados a partir da oitiva dos
envolvidos. Oferecimento de denúncia em relação ao financiamento supostamente fraudulento.
Nos outros 03 (três) casos, não houve obtenção de financiamento mediante fraude, mas mera
inadimplência contratual. Ausência de elementos de informação colhidos no curso da investigação
que evidenciem dolo na conduta dos demais investigados. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

637. Processo: 1.15.000.001843/2016-11 Voto: 8547/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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, que seria sócio e titular de empresas supostamente envolvidas em irregularidades na
concessão de empréstimos consignados a servidores estaduais. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Segundo as informações do COAF a suposta ocorrência de crimes, decorrente
das  irregularidades  na  concessão  de  empréstimos  consignados  a  servidores  estaduais,  já
encontram-se em apuração pelo MPE/CE. Diligências. Oficiada, a Receita Federal informou que
não há ação fiscal em curso ou concluída contra o investigado, mas que o contribuinte consta em
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lista  preliminar  para  programação  de  fiscalização  no  curso  no  ano-calendário  de  2017.
Inexistência  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  (RFFP)  em  face  do  investigado.  A
inexistência  de  crédito  tributário  constituído  e/ou  exigível  em  face  dos  investigados  obsta  o
prosseguimento da persecução penal em face de eventual delito de natureza fiscal,  conforme
estabelecido na Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Compartilhamento com a
Receita Federal do Brasil, a fim de que sejam avaliadas as informações narradas no Relatório de
Inteligência Financeira do COAF e, em sendo o caso, instaurado o procedimento fiscalizatório.
Caso haja investigação dos fatos pelo órgão fiscal, encaminhada a representação fiscal para fins
penais e verificada a constituição definitiva do crédito tributário,  será dado prosseguimento às
investigações.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

638. Processo: 1.15.000.001883/2016-62 Voto: 8560/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art.  171, §3º).  Representação formulada na
Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão.  Representante  informou  que  sua  irmã,  servidora  do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS, faleceu em junho de 2016 e que suas
sobrinhas sacaram o vencimento referente ao mês de maio de 2016. Ressaltou que as citadas
sobrinhas  foram  responsáveis  pelo  sepultamento  de  sua  irmã,  bem  como  providenciaram  a
documentação para a emissão da certidão de óbito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências. A coordenadora de Recursos Humanos do DNOCS informou que a certidão
de óbito da ex-servidora foi entregue ainda em junho de 2016, mês do óbito, e ainda na folha de
pagamento  do  mês  de  junho/2016  foram  adotados  os  procedimentos  para  suspensão  do
pagamento. Verificou-se que o noticiante informou o saque indevido do vencimento foi referente
ao mês de maio de 2016, entretanto à época a servidora do DNOCS ainda estava viva. Ausência
de indícios da  prática  de crime.  Inexistência  de justa  causa  para o  prosseguimento  do feito.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

639. Processo: 1.15.000.002931/2015-59 Voto: 8210/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  artigo  330).  Representação  anônima
realizada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  informando  que  empresa  teria  descumprido
sentença trabalhista que determinava a expedição de DIRF para a Receita Federal. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Oficiada  a  se  manifestar,  a  Receita
Federal informou que já houve a emissão de DIRF Retificadora, no exercício de 2010, por parte
da  empresa  investigada  referente  ao  contribuinte  (reclamante  na  ação  trabalhista  citada).
Ausência  de  materialidade,  uma  vez  que  a  ordem  emanada  pelo  Juízo  Trabalhista  foi
devidamente  cumprida.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Atipicidade penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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640. Processo: 1.15.002.000403/2016-26 Voto: 8200/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Verificou-se que
benefício previdenciário foi concedido mediante suposta fraude, uma vez que o investigado teria
declarado ser trabalhador rural e, posteriormente, descobriu-se que o mesmo possuía vínculos
trabalhistas junto a prefeitura. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Benefício foi
requerido em 09/1999 e concedido até 06/2000. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8
(oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que
decorridos  mais  de  16  (dezesseis)  anos  da  data  da  última  percepção  indevida.  Extinção  da
punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

641. Processo: 1.17.002.000205/2016-98 Voto: 8609/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa narrando suposta fraude na obtenção de Benefício de
Prestação  Continuada  da  Lei  Orgânica  da  Assistência  Social  por  morador  da  cidade  de
Colatina/ES,  que  estaria  no  gozo  de  benefício  mesmo  não  se  enquadrando  nos  requisitos
estipulados pela Lei 8.742/93. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Manifestação
genérica, que não aponta indícios mínimos da prática do crime. Foram empreendidas diligências
mínimas,  como  a  visitação  no  endereço  profissional  do  representado,  mas  não  foram
vislumbradas incompatibilidades latentes entre o padrão de vida demonstrado pelo beneficiário e
os  requisitos  legais  para  a  concessão  do  benefício.  Narrativa  que  não  apresenta  suporte
probatório mínimo, apto a ensejar, ao menos, a instauração de inquérito policial. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

642. Processo: 1.18.001.000227/2016-21 Voto: 8629/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de falso testemunho, na modalidade calar a verdade,
nos autos de reclamatória trabalhista (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Consta  nos  autos  que  a  testemunha  respondeu  sim  a  algumas  perguntas,  porém
esclareceu que nada teria a falar sobre o processo porque não quer compactuar com o resultado
da ação. Testemunha recusou-se a fazer juízo de valor sobre o processo. Ausência de omissão
quanto a verdade dos fatos ocorridos. Fato que não trouxe repercussão para a ação, uma vez que
não se mostrou relevante para deslinde do feito. Ausência de indícios de má-fé ou vontade livre e
consciente  de  ludibriar  o  juízo.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

643. Processo: 1.20.000.001595/2016-48 Voto: 8387/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 

644. Processo: 1.22.003.000703/2016-61 Voto: 8217/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Envio de sentença proferida
pelo  Juízo da 4ª  Vara Federal  da Subseção Judiciária de Uberlândia,  que identificou suposta
falsidade ideológica nos autos de ação para concessão de benefício de amparo social. Restou
constatado  que  os  autores  da  ação  não  residem  no  endereço  informado  na  petição  inicial.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Com base nas informações prestadas
após a sentença, é visível que tanto o menor (portador de doença incapacitante) quanto sua mãe
são pessoas extremamente simples, humildes e de pouco conhecimento. A representante do autor
esclareceu que diante da dificuldade financeira de se manterem na cidade e em virtude de não
obterem êxito no início do tratamento no Hospital, não tiveram outra opção a não ser retornar para
a cidade em que residiam anteriormente, uma vez que moravam de favor na residência de um
familiar.  Ausência de indícios que comprovem o dolo de inserir  informações falsas na petição
inicial  com  o  fim  de  conseguir  o  benefício.  Inexistência  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

645. Processo: 1.23.000.000554/2015-41 Voto: 8325/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento de Acompanhamento instaurado para acompanhar as providências tomadas pela
Polícia Federal nos diversos procedimentos que, vindos do INSS, pretendem apurar hipóteses de
saques de benefícios pós-óbito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fixação
de rotina com observância dos parâmetros fixados pela 2ª CCR. Desnecessidade da manutenção
do presente procedimento,  uma vez que o acompanhamento dos casos concretos se dá,  em
primeiro  momento,  em atividade extrajudicial  no próprio MPF e,  nos casos não submetidos a
arquivamento,  no  controle  direto  de  tramitação  dos  inquéritos  policiais.  Inexistência  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.

646. Processo: 1.23.000.000697/2016-34 Voto: 8642/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Sala  de  atendimento  ao  cidadão.  Suposta  oferta  irregular  de  cursos  de
Graduação e Mestrado em teologia, por Instituto Bíblico (CP, art. 171). Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62  IV). Diligências. Oficiado, o referido instituto informou que não oferta cursos de
bacharel em teologia, mas somente Curso de Formação Bíblica para Obreiros, na modalidade
livre,  que  não  exige  autorização  no  Ministério  da  Educação.  Inexistência  de  indícios  de
irregularidades.  Ausência  de  elementos  que  justifiquem  o  prosseguimento  das  investigações.
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.

647. Processo: 1.23.000.001962/2016-00 Voto: 8327/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado a partir de representação noticiando o recebimento de
e-mail fraudulento contendo intimação do MPF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).
Vírus  que  tem  como  característica  a  multiplicação,  de  modo  que,  muitas  vezes,  o  usuário
infectado  encaminha,  sem  saber,  o  vírus  a  toda  sua  lista  de  contatos,  impossibilitando  a
identificação da real origem do arquivo. A inautenticidade desse tipo de convocação já é objeto de
campanha  institucional.  Carência  de  informações  para  deflagrar  uma  investigação  criminal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

648. Processo: 1.23.000.002815/2015-68 Voto: 8654/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Particular teria intentado Ação Rescisória com o objetivo de
rescindir  sentença  de  mérito,  proferida  nos  autos  de  reclamação  trabalhista.  A Ré  ofereceu
contestação, suscitando a inadmissibilidade da ação, por falta de depósito prévio. Além disso,
sustentou que o autor não estaria enquadrado na condição de miserabilidade. Possível crime de
falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Conforme  se  observa  do  acordão  proferido,  a  ação  rescisória  foi  inadmitida,  ante  a  falta  de
depósito prévio. A declaração de hipossuficiência foi afastada de pronto. Ademais, o art. 4º da Lei
nº 1.060/50, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados,
dispõe que a sanção aplicável àquele que apresenta falsamente declaração de hipossuficiência é
meramente econômica, sem previsão de sanção penal. Fatos que devem ser resolvidos no âmbito
processual. Os Egrégios Supremo Tribunal Federal (HC 85976, Relatora Ministra Ellen Gracie,
Segunda Turma, julgado em 13.12.2005) e Superior Tribunal de Justiça (RHC 49.437/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015) já decidiram que a
apresentação de declaração de hipossuficiência falsa, para fins de obtenção dos benefícios da
gratuidade de justiça, não configura crime, já que a presunção relativa da declaração de estado de
pobreza  comporta  prova  contrária.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  MPF  nº
1.29.012.000139/2014-54,  julgado,  à  unanimidade,  na  Sessão  de  Revisão  nº  621,  em
27/05/2015). Atipicidade penal da conduta. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

649. Processo: 1.23.005.000031/2016-36 Voto: 8215/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Obtenção de financiamento mediante fraude com liberação
de recursos do PRONAF (art. 19 da Lei 7.492/86). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Constata-se dos autos que o financiamento foi obtido em 2008. Pena máxima cominada
ao crime é de 8 (oito) anos de reclusão, aplicando-se o aumento de pena de 1/3 (crime cometido
em  detrimento  de  instituição  financeira  oficial  ou  por  ela  credenciada  para  o  repasse  de
financiamento). Prescrição em 12 anos (CP, art. 109, III). Investigado que, atualmente, conta com
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87 anos. Redução do prazo prescricional pela metade (CP, art. 115). Decurso de 6 (seis) anos da
data dos fatos (CP, art. 109, inc. III). 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.

650. Processo: 1.23.005.000048/2016-93 Voto: 8241/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 238, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo em vista a notícia apresentada pela FUNAI de que
teria ocorrido a venda de uma criança indígena. Acusação lançada nos autos de ação de adoção
da criança indígena. Pátrio poder conferido aos adotantes. Suposta venda teria sido intermediada
por médico de unidade hospitalar, tio da adotante, após saber que os pais biológicos não teriam
interesse na criança. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Fatos ocorridos em
novembro de 2008. Crime cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos, prescrevendo, assim, em 8
(oito) anos (art.  109, IV, do CP). Ultrapassados 8 anos desde a data do fato, sem que tenha
ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Extinção da punibilidade (CP,
art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

651. Processo: 1.23.006.000255/2016-38 Voto: 8298/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a
representante noticia que uma jovem foi estuprada por 30 homens em Santa Cruz/RJ e pugna
pela prisão dos criminosos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc. IV). Caso de
grande repercussão que já está sendo investigado pelos órgãos competentes.  Inexistência de
providências a serem tomadas no âmbito da Procuradoria da República no Pará. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

652. Processo: 1.25.000.000573/2014-12 Voto: 8566/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes de falsidade
ideológica (CP, art. 299) e improbidade administrativa (art. 11 da Lei n° 8.429/92). Consta nos
autos que o investigado, ao tempo em que era professor em município da região metropolitana de
Curitiba,  ocupava,  cumulativamente,  o  cargo de Técnico na Universidade Federal  do Paraná-
UFPR.  Com  relação  ao  delito  de  improbidade  administrativa,  a  5ª  CCR  deliberou  pela
homologação do arquivamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto ao
crime de falsidade ideológica, verifica-se que o investigado, no momento de sua posse no cargo
federal, que ocorreu em 1996, deixou de apresentar declaração de acumulação de cargos e/ou
empregos no tocante a existência  do vínculo  com a Prefeitura.  Entretanto,  o crime analisado
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possui pena máxima de 5 anos. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III). Fatos ocorridos
há mais de 20 anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (CP, art. 109, III). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

653. Processo: 1.25.000.002689/2016-58 Voto: 8648/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima informando a prática de contrabando de mercadorias,
armas  e  drogas  oriundas  do  Paraguai.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Representação genérica,  relatando apenas os destinos das mercadorias e as possíveis  rotas
utilizadas pelos criminosos. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva e de autoria
capazes de justificar o prosseguimento da persecução criminal. Inexistência de diligências aptas a
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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

654. Processo: 1.25.000.003847/2016-97 Voto: 8644/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível crime de difamação
(CP, art. 139). Postagem difamatória contra Juiz Federal em evidência. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Em âmbito penal, possível crime contra a honra somente se procede
mediante queixa do ofendido (CP, art.  145). 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.

655. Processo: 1.25.008.000715/2016-33 Voto: 8308/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido,  no  período  de  18/04/2007  a  09/07/2007,  de  auxílio-doença  concomitantemente  ao
exercício de atividade laboral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após notificada,
a beneficiária, tomando conhecimento que as parcelas sacadas eram indevidas, providenciou o
ressarcimento dos valores auferidos. Ausência de prova concreta do dolo na conduta examinada.
Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

656. Processo: 1.26.005.000199/2015-59 Voto: 8488/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA
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Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Desaparecimento  de  materiais  de
construção  no  prédio  do  laboratório  fitoterápico  do  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena  de
Pernambuco- DSEI/PE, situado no aldeamento Fulni-ô, no Município de Águas Belas/ PE. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Foi informado pelo DSEI/PE que pelo fato do
laboratório estar localizado dentro de território indígena, não existe sistema de segurança por
imagens e que  o prédio  estava  fechado em todas as suas entradas,  não havendo sinais  de
arrombamento.  Os  materiais  foram  recebidos  e  armazenados  no  laboratório  fitoterápico  em
30/06/2015, mas somente em 23/07/2015 foi percebida a subtração, sendo impossível afirmar em
que data ocorreu o furto.  Não há notícia  de possíveis  testemunhas oculares ou de materiais
apreendidos  para  realização  de  perícia  papilar.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria.
Inexistência  de  diligências  capazes de  alterar  o  panorama probatório  atual.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

657. Processo: 1.29.000.003072/2016-19 Voto: 8213/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima comunicando possível  fraude quando abasteceu seu
carro em posto de gasolina, tendo em vista que a quantidade apontada no medidor seria superior
à capacidade do tanque de seu veículo. Arquivamento na esfera cível sobre os fatos. Revisão de
arquivamento  (art.  62,  IV,  LC 75/93).  A ANP procedeu  à  fiscalização  no  referido  posto,  com
lavratura de Boletim de Fiscalização, e nada foi constatado. Ausência de indícios mínimos da
prática de crime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

658. Processo: 1.29.002.000456/2016-51 Voto: 8539/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93,  art.  62,  IV).  1)  Em relação a 3 (três)  benefícios,  verifica-se que os últimos saques
ocorreram há mais de 12 anos. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III). Enunciado nº 53 desta
CCR. Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 2) Em relação a 5 (cinco) casos,
houve apenas o saque irregular de até 3 (três) benefícios. Orientação nº 04 desta CCR. Ausência
de Dolo. 3) Quanto a 2 (dois) benefícios, constata-se a inexistência de crime, uma vez que as
parcelas sacadas eram, de fato, devidas, já que de período anterior ao do óbito. 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.

659. Processo: 1.29.008.000558/2016-17 Voto: 8563/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO
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Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Declaração  de
hipossuficiência econômica inverídica para fins de gratuidade judiciária. Revisão de arquivamento
(LC n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  O art.  4º  da Lei  nº  1.060/50,  que  estabelece  normas para  a
concessão de assistência judiciária aos necessitados, dispõe que a sanção aplicável àquele que
apresenta falsamente declaração de hipossuficiência é meramente econômica, sem previsão de
sanção penal.  Fatos  que  devem ser  resolvidos  no  âmbito  processual.  Os Egrégios  Supremo
Tribunal  Federal  (HC  85976,  Relatora  Ministra  Ellen  Gracie,  Segunda  Turma,  julgado  em
13.12.2005) e Superior Tribunal de Justiça (RHC 49.437/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015) já decidiram que a apresentação de declaração
de hipossuficiência  falsa,  para fins de obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça,  não
configura crime, já que a presunção relativa da declaração de estado de pobreza comporta prova
contrária.  Precedente da 2ª  CCR (Procedimento MPF nº 1.29.012.000139/2014-54,  julgado,  à
unanimidade,  na  Sessão  de  Revisão  nº  621,  em 27/05/2015).  Atipicidade  penal  da  conduta.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

660. Processo: 1.29.012.000117/2016-56 Voto: 8734/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  por  Sindicato  de  Trabalhadores  Rurais  de  Bento
Gonçalves, noticiando suposto crime de falsidade documental (CP, art. 297) por Sindicato Rural,
bem  como  hipotético  crime  de  estelionato  (CP,  171)  por  alunos  beneficiários  do  Programa
estudantil PROUNI, que se beneficiaram da falsidade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  IV).  Após  diligências  não  foi  possível  colher  qualquer  declaração  emitida  pelo  Sindicato
representado  tentando  se  fazer  passar  pelo  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Bento
Gonçalves.  Da  mesma  forma,  restou  demonstrado  que  nenhum  beneficiário  do  Programa
PROUNI obteve tal benefício a partir de declarações firmadas pelo Sindicato representado. Fato
narrado inicialmente que não se confirmou. Ausência de indícios 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

661. Processo: 1.30.005.000347/2016-93 Voto: 8198/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  em  face  do  Poder
Judiciário, tendo em vista o levantamento de valores depositados em conta judicial sem que fosse
comprovada sua correta destinação. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Particular
teria postulado o direito  de obter do Poder Público o fornecimento de medicamento.  A União
Federal  efetuou o depósito em conta judicial  no valor de R$ 3.763,83,  mas os comprovantes
juntados  pela  parte  não  atingiram o  valor  depositado  e  nem apontaram para  o  material  que
deveria ter sido adquirido. Embora seja constatada a má-fé da investigada, verifica-se que, no
caso,  trata-se  de  relação  de  ressarcimento  civil,  tanto  que  o  juízo  cível  já  determinou  o
levantamento  dos  valores.  Aplicação  do  princípio  da  subsidiariedade  do  Direito  Penal,
notadamente quando demonstrado que outras esferas de controle já se mostraram suficientes a
debelar  a  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado.  Insistência  no  arquivamento.  Homologação  do
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arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

662. Processo: 1.31.002.000022/2015-12 Voto: 8179/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 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 que foram enviados para a Equipe Regional de Programação, Avaliação e Controle os
dados  anexos  ao  ofício  encaminhado  pelo  MPF,  para  posterior  abertura  de  Procedimento
Administrativo Fiscal em face da empresa contribuinte. 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.

663. Processo: 1.33.000.003225/2015-14 Voto: 8839/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, na qual o representante comunica possível irregularidade em concessão de seguro
de vida administrado pela CEF, por pessoa que se intitulou, em tese, falsamente companheira do
instituidor  do  benefício.  O noticiante,  genitor  do  de  cujus,  informou  que  a  representada  teria
ajuizado ação declaratória de união estável post mortem e ação de inventário tendo por autor da
herança o segurado seu filho com base em informação ideologicamente falsa. Ação civil discutirá
o estado civil  do autor  da herança,  antes de se proceder ao levantamento de alvará judicial.
Ocorrência de questão prejudicial (CPP, art. 92). Decisão de sobrestamento do feito. Recebimento
como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A decisão na esfera cível sobre a suposta falsidade
da relação de união estável entre a representada e o instituidor do benefício é determinante para
que  se  reconheça  a  prática  de  eventual  crime,  razão  pela  qual  não  se  mostra  razoável  a
tramitação do presente PIC, mediante sucessivas prorrogações de prazo, sem a realização de
qualquer  outra  diligência  diversa  daquela  que  já  é  objeto  das  ações  cíveis  em  curso.
Arquivamento  do  feito  até  a  solução  da  controvérsia  posta  na  ação  cível.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

664. Processo: 1.33.005.000801/2016-02 Voto: 8588/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Suposta sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP) ou omissão
de registro na CTPS (CP, art. 297, §4º). Envio de ofício pela 2ª Vara do Trabalho de Joinville/SC,
instruído com cópias de Ação Trabalhista. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Ausência  de  sentença  trabalhista  declarando  a  existência  ou  não  do  vínculo  trabalhista  e,
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consequentemente,  a  ausência  do  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias.  Audiência
designada para 19/07/2017. Enunciado nº 63 da 2ª CCR: A sentença trabalhista transitada em
julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente o
crédito tributário. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24. Inexistência 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 Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

665. Processo: 1.34.009.000296/2016-11 Voto: 8739/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PRES. PRUDENTE-SP

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  encaminhado  pelo  Juízo  da  Vara  do  Trabalho  de  Presidente
Venceslau/SP, informando o reconhecimento do pagamento de verbas de natureza salarial pagas
por fora ao reclamante. Possível crime de sonegação previdenciária. CP, art. 337-A. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No tocante às contribuições previdenciárias incidentes
sobre  os  valores  pagos  e  não  declarados,  consignou  o  Juízo  sentenciante  que  os  cálculos
deverão ser elaborados pelo INSS, cabendo à União promover a sua execução. Expedição de
ofícios pelo Juízo do Trabalho à Receita Federal do Brasil e ao INSS. Representação Fiscal para
Fins  Penais  a  ser  oportunamente  encaminhada  ao  Ministério  Público  Federal  em  caso  de
constatação de ilícito penal. Constituição definitiva do crédito tributário, por ora, não verificada.
Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Luiza Cristina
Fonseca Frischeisen e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

666. Processo: 1.34.015.000214/2016-59 Voto: 8723/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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). Constata-se dos autos que a empresa promoveu o pagamento integral das
contribuições  previdenciárias.  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.

Outras deliberações(Arquivamento)

667. Processo: 1.20.000.001137/2016-17 Voto: 8574/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por particular comunicando supostas irregularidades
praticadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  CEF. Aduz o representante que adquiriu  um
imóvel com prestações a serem adimplidas em 15 anos, mas, em virtude de doença grave, deixou
de pagar as 12 parcelas restantes junto à CEF, fato que levou o imóvel à hasta pública sem a
devida comunicação ao representante. Aduziu, ainda, que determinado corretor de imóveis exigiu
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o valor de R$ 20.000,00 para anular o leilão. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Questão que versa sobre direito individual disponível, consubstanciado no inadimplemento de um
contrato de compra e venda e seus efeitos. Irregularidades que devem ser efetuadas pelos órgãos
de corregedoria.  Direito  individual  disponível.  Vedada a  atuação do  Ministério  Público  (LC nº
75/93, art. 15). Homologação do arquivamento. 2) Possível crime de estelionato (CP, art. 171), em
razão da suposta cobrança indevida de corretor de imóveis. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 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
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.

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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